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Haroldo assume oposição a 
Fátima: “Governo erra muito”
POLÍTICA. 3 E 4 |  Empresário Haroldo Azevedo confirma sua pré-candidatura ao governo do Estado, defendendo 
que é preciso ter planejamento rigoroso e destravar a burocracia, que impede o crescimento do Rio Grande do Norte

GERAL. 15 |  Marco se deu através do curso de Costureiro Industrial do Vestuário

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

Fábio: ministro das Comunicações

Prefeito Emídio Júnior tem tratado com a classe política e empresários para implantar facções têxteis no município

Haroldo Azevedo disse ter percorrido quase 23 mil quilômetros, por diversos pontos do RN, e ainda não defi niu a qual partido político se fi liará para entrar na disputa 

GERAL. 11 | STTU informa que  
trechos da Prudente de Morais, 
Lima e Silva e Romualdo Galvão 
estarão bloqueados a partir das 15 
horas desta quinta-feira 9.

GERAL. 12 | Prefeitura instalou 
dois pontos de vacinação contra 
covid-19 na área de embarque e 
desembarque do terminal de pas-
sageiros.

GERAL. 10 | Usuários de dois ôni-
bus viveram momentos de terror, 
nesta terça-feira 7, à noite, na zona 
Norte de Natal, quando foram ata-
cados por assaltantes.

GERAL. 15 |  Governo do RN rece-
beu representantes da indústria 
salineira para discutir assuntos 
relacionados à substituição tribu-
tária incidente sobre operações.

ECONOMIA. 8 |  Ministro das Co-
municações, Fábio Faria, conside-
rou que a oferta dessa frequência 
poderá ser feita sem a necessida-
de de novo aval do TCU.

POLÍTICA. 7 | Permissão veio por 
meio da aprovação do Projeto de 
Lei 27/2021, sobre o Programa de 
Modernização da Gestão Fiscal do 
Estado do Rio Grande do Norte.

Início do Carnatal 
altera trânsito nos 
arredores da folia a 
partir desta quinta

Covid-19: Prefeitura 
de São Gonçalo 
começa vacinação 
no aeroporto

Criminosos atacam 
ônibus e fazem 
arrastões na zona 
Norte da capital

Representantes 
do setor salineiro 
apresentam pleitos 
ao governo estadual

Sobras do leilão do 
5G serão ofertadas 
no ano que vem,diz 
ministro Fábio Faria

ALRN autoriza 
governo a contratar 
empréstimo de 
R$ 199 milhões

Macaíba inicia projeto piloto e 
planeja se transformar em polo têxtil
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Ressuscitem o jornalista Sérgio 
Porto, imediatamente.

Ele não sabe o que está 
perdendo nesse governo Bolsonaro 
porque foi levado deste mundo por 
um enfarte fulminante, em setembro 
de 1968, aos 45 anos. 

Autor do Febeapá - o Festival de 
Besteira que Assola o País -, primeiro 
de uma série de três livros publicados 
em 1966, sob o heterônimo de Sta-
nislaw Ponte Preta (daí o Lalau), traz 
crônicas publicadas no jornal “Última 
Hora” sobre as trapalhadas do regime 
militar (1964-1985) e suas incursões 
estabanadas pelos costumes.

Quem quiser dar boas risadas e 
entrar em depressão em seguida ao 
comparar aquele momento da histó-
ria do país ao atual, os três volumes 
de Febeapá foram reunidos em um 
só pela editora Companhia das Le-
tras em 2015. Dá pra achar pela inter-
net, portanto.

Esta semana, Gregório Duvivier 
deu um ótimo título na Folha para 
lembrar o escritor: “Ou Sérgio Porto 
adivinhava o futuro, ou é o Brasil que 
nunca saiu do passado”.

Lamentável que se diga isso, mas 
nem ele adivinhava o futuro e nem o 
Brasil saiu do passado. Bolsonaro é 
que não existe. É apenas um sonho 
ruim que uma hora passa.

Mas uma coisa é certa: é um 
pesadelo aterrorizante demais para 
ser vivido sem o Lalau e seu humor 
mordaz.

Como, por exemplo, o episódio 
totalmente verídico da invasão do 
Teatro Municipal, em São Paulo, pela 

Polícia Federal para prender o autor 
da peça clássica Electra, de Sófocles, 
acusado de subversão pelas autori-
dades, mas impossível de ser locali-
zado por ter ido desta para melhor 
em 406 A.C.

Ou quando se repetiu em Por-
to Alegre um episódio semelhante 
ao ocorrido com Sófocles, quando 
certo Coronel Bermudes, secretário 
da insegurança pública da ditadu-
ra, acusou todo o elenco do Teatro 
Leopoldina de “debochado” e exigiu 
a presença dos atores e do autor da 
peça em seu gabinete.

“Depois � cou muito decepciona-
do, porque Georgers Feydeau – o au-
tor – desobedeceu a sua ordem por 
motivo de força maior, isto é, faleceu 
em Paris, em 1921”, escreveu Lalau.

Registros de uma época cheia de 
opressores de costumes como os que 
Bolsonaro revive hoje, meio século 
depois ou um pouco mais.

Outra do Lalau: 
“A minissaia era lançada no Rio 

e execrada em Belo Horizonte, onde 
o Delegado de Costumes (inclusive 
costumes femininos), declarava aos 
jornais que prenderia o costureiro 
francês Pierre Cardin (bicharoca 
parisiense responsável pelo referido 
lançamento), caso aparecesse na 
capital mineira ‘para dar espetá-
culos obscenos, com seus vestidos 
decotados e saias curtas’. (…) Toda 
essa cocorocada iria in� uenciar um 
deputado estadual de lá, Lourival Pe-
reira da Silva – que fez um discurso 
na Câmara sobre o tema ‘Ninguém 
Levantará a saia da Mulher Mineira.”

Lalau, Bolsonaro; Bolsonaro, Lalau

Réplica
 (Outro vereador de Belém protes-

tou) “O mal não reside nas � guras fe-
mininas, mas no coração de quem vê 
nelas o lado imoral. Eu, por exemplo, 
seria capaz de olhar a foto de minha 
mãe nua e não sentir a menor reação”.

E acrescentou:
“O nome desse vereador que res-

peita o chamado amor � lial: Álvaro 
de Freitas, ao qual aproveitamos o 
ensejo para enviar nossos parabéns”).

Eita padrinho bom!
O que não faz um pai para pro-

teger seu primogênito. Se for po-
brezinho, ele rouba no mercadinho, 
correndo o risco de parar numa pe-
nitenciária por alguns anos e só ver 
alguma esperança de liberdade se 
seu recurso chegar ao STF.

Já outros pais, poderosos, tipo, 
muito poderosos, preferem recorrer 
à Polícia Federal, ao Coaf, à Receita 
Federal e até ao Departamento de 
Recuperação de Ativos e Cooperação 
Jurídica Internacional (DRCI), órgão 
do Ministério da Justiça, como diz a 
jornalista Vera Magalhães.  

Nesse caso, ela lembra, “é uma ten-
tativa desesperada de proteger o � lho 
Zero Um do presidente, o senador Flá-
vio Bolsonaro, e o blogueiro explosivo 
Allan dos Santos, foragido da Justiça 
com extradição determinada pelo mi-
nistro Alexandre de Moraes”.

Um padrinho assim quem não 
quer?

Médico e político
Assim pode ser de� nida a versão 

2.0 do ministro Marcelo Queiroga, 
da Saúde. De aparentemente bem 
intencionado no começo, convidan-
do gente competente para a pasta 
que o presidente mandava demitir 
em seguida, este pequeno-pequeno 
homem agora é um mero replicador 
do que fala Bolsonaro. Um produ-
to acabado, portanto, do Midas ao 
contrário. Aquele que ao invés de 
transformar em ouro, apodrece tudo 
o que troca.

Extremos
Quando a extrema direita briga 

com a extrema direita em uma eleição 
costuma dar esquerda na cabeça. Se 
for uma esquerda como a de Lula no 
seu primeiro mandato, empresários e 
banqueiros podem � car tranquilos.

Bolsonaro já entendeu isso e pro-
mete atacar sem trégua seu ex-minis-
tro da Segurança. É uma autofagia ta-
manha que atraiu todos os adversários 
do governo. De A a Z. 

Só pra lembrar: é carniça que atrai 
urubu. 

DIVULGAÇÃO

SANDRO MENEZES
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Algumas ‘cororocadas’
Sérgio Porto usava a expressão 

“cocoroca” para de� nir os milita-
res e os civis apaniguados pelos 
militares que se metiam em tudo, 
da economia à cultura e, especial-
mente, os costumes. Exatamente 
como acontecem hoje em dia.

 “Em Belém do Pará um vere-
ador era o precursor dessa boba-

gem de proibir mulher em anún-
cio publicitário. É verdade que o 
Prefeito Faria Lima, de São Paulo, 
foi mais bacaninha ainda, porque 
iria – mais tarde – proibir mulher 
e propor que ‘� guras da nossa His-
tória ilustram os anúncios’, isto é 
Rui Barbosa vendendo sabão em 
pó, Tiradentes fazendo anúncio 
de lâmina de barbear, etc..”

O Rio Grande do Norte tem 
um novo defensor público-
-geral, Clístenes Gadelha, 

que teve sua nomeação para o 
biênio 2022-2023 assinada pela 
governadora Fátima Bezerra. Elei-
to por maioria dos votos no início 
de novembro, Clístenes tomará 
posse do cargo no próximo dia 10 
de fevereiro, quando assumirá a 
administração do órgão ampliado 
e renovado, composto hoje por 101 
defensores públicos e 40 núcleos de 
atendimento.

A expectativa é que a Defenso-
ria Pública-Geral do RN (DPE-RN) 
amplie seu alcance de atendimento 
para abranger 70% das comarcas no 
Estado, oferecendo atendimento a 
quase 90% da população potiguar. 
O atual defensor público-geral, Mar-
cus Vinícius Soares Alves, explicou 
que, neste ano, foram nomeados 32 
defensores, conforme acordo cele-
brado entre a DPE, o Ministério Pú-
blico (MP-RN) e o governo estadual, 
o que permitiu a abertura de mais 25 
núcleos de atendimentos, dos quais, 
10 já estão instalados.

Durante a assinatura do ato de 
nomeação, nesta terça-feira 7, a 

governadora Fátima Bezerra (PT) 
a� rmou que, “A defensoria é uma 
instituição pela qual sempre tive 
muito carinho e respeito, partici-
pando de toda a luta quando no 
exercício do mandato de deputada 
federal. A defensoria não é uma 
instituição qualquer. Ela tem um 
papel importante e fundamental 
neste mundo de tantas violações 
de direitos humanos”.

Participaram do ato de nome-
ação, ainda, o vice-governador An-
tenor Roberto (PCdoB), o chefe do 
Gabinete Civil Raimundo Alves e 
as servidoras do Gabinete Civil, La-
íssa Cosa e Luciana Daltro. “Nosso 
governo reconhece o papel impor-
tante que os defensores desempe-
nham na sociedade, na defesa da 
cidadania, da dignidade humana. 
O papel de vocês na defesa dos 
direitos civis é fundamental”, refor-
çou Fátima, destacando o trabalho 
realizado por Marcus Vinícius.

Perfil
Defensor público de carreira 

desde 2008, Clístenes Gadelha, na-
tural do município de Alexandria, 
é formado em Direito pela Univer-
sidade Estadual do Rio Grande do 
Norte (UERN) e, ao longo da carrei-
ra, acumulou experiências na área 
do Direito Cível com passagens em 
outros cargos administrativos da 
instituição como corregedor-geral 
e subdefensor público-geral, cargo 
que ocupou nos últimos quatro 
anos.

Clístenes Gadelha 
assume Defensoria 
Pública do RN para 
biênio 2022-2023
NOMEAÇÃO | Novo defensor 
público-geral teve maioria 
dos votos durante escolha 
para comandar categoria 
no Estado, que possui 101 
profissionais

Governadora Fátima Bezerra assina nomeação de Clístenes Gadelha
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Cristão
Engana-se quem pensa que 

o deputado Cel. Azevedo vai 
trocar o PSC pelo PL. Aos mais 
próximos, o deputado já descar-
tou a possibilidade. Uma nomi-
nata vem sendo custurada pelo 
ex-vereador Cícero Martins, que 
vai assumir por uns dias a vaga 
de Cel. Azevedo.  

Acatar
Assim como a defesa do 

ex-ministro Henrique Alves, a 
3ª Turma do TRF-1 acatou  um 
recurso feito pela defesa de 
Eduardo Cunha e tornou nulas 
as sentenças de um processo 
resultante da operação Sepsis, 
desdobramento da Lava-Jato.

Municípios
O Tribunal de Justiça de-

terminou ao Governo Fátima a 
entrega dos dados de arrecada-
ção de IPVA, ICMS e da dívida 

ativa à Femurn. A Governadoria 
havia negado as solicitações 
administrativas apresentadas 
pela entidade desde o início de 
2021. Com os números, a ins-
tituição espera poder aferir de 
forma mais precisa se o Estado 
está repassando (ou não) tudo 
o que é devido a cada município 
referente a arrecadação de im-
postos.

RP9
E o Supremo Tribunal Fede-

ral (STF) liberou através da mi-
nistra Rosa Weber os pagamen-
tos de emendas de relator (RP9) 
que haviam sido suspensos e 
se tornado motivo de embate 
entre os Poderes. A magistrada 
também ampliou de 30 para 90 
dias o prazo para que o Congres-
so informe o nome de todos os 
parlamentares bene� ciados em 
2020 e 2021 por essas verbas. Foi 
festa em Brasília!

 ÚLTIMAS DA POLÍTICA

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu 
essa semana que poderá estabelecer qual será o 
teto de gastos, para candidatos nas eleições de 
2022. Por unanimidade, os ministros a� rmaram 
que a corte eleitoral tem poder para tomar uma 
decisão sobre o tema caso não haja uma lei apro-
vada pelo Congresso nesse sentido.

E os magistrados ainda não discutiram, po-
rém, qual será o valor. Também não foi decidido 
se o Legislativo ainda pode fazer essa discussão 
ou se a aprovação de uma norma agora violaria 
a regra que impede alteração na lei eleitoral no 
período em que falta menos de um ano para o 
pleito.

A Justiça Eleitoral não entrou na discussão 
sobre os prazos, mas � xou uma tese que lhe dá 
poder para estabelecer o limite de gastos por can-
didato. Nas últimas eleições nacionais, em 2018, 
o teto foi � xado por uma lei aprovada em 2017.

“Vazio legislativo” autoriza TSE para fixar 
limite de gastos de cada candidato

ARQUIVO PESSOAL

ALESSANDRA BERNARDO
REPÓRTER DE POLÍTICA

Um dos mais importantes 
empresários do Rio Grande 
do Norte, Haroldo Azevedo 

assumiu que concorrerá ao governo 
do Estado nas eleições gerais de 2022, 
em oposição à governadora Fátima 
Bezerra (PT), que tentará a reeleição. 
Em entrevista exclusiva concedida 
ao AGORA RN, nesta quarta-feira 8, 
ele con� rmou sua decisão sobre o 
cargo majoritário que disputará no 
próximo ano, que ainda estuda qual 
partido irá se � liar e revelou detalhes 
de suas andanças pelos municípios 
do interior, somando quase 23 mil 
quilômetros percorridos desde maio 
passado.

“Faço política sem exagerar nas 
críticas, pois todos têm direito a er-
rar. O que não pode é permanecer 
no erro. Fátima Bezerra tem errado 
bastante. Não é possível continuar-
mos com essa terrível insegurança. 
Vamos trabalhar! Somos um Estado 
rico. Com enorme potencial. Maiores 
produtores de sal marinho e petróleo 

em terra. Também somos os maiores 
produtores de melões e castanhas de 
caju. Minérios nobres. Energia eólica. 
E um turismo forte, não somente do 
chamado sol e mar, mas o religioso, 
serrano, gastronômico e de aventu-
ras”, disse Haroldo.

Ao assumir oposição à Fátima, o 
pré-candidato assume também um 
papel importante na corrida eleitoral 
ao Executivo estadual, por ser o úni-
co com chances reais de concorrer 
“de igual a igual” com a governadora 
em 2022. Isso porque, até agora, o 
único que assumiu oposição à gesto-
ra petista, o deputado federal Benes 
Leocádio (Republicanos), corre o 
risco de desistir da sua pré-candida-
tura visando a reeleição pela Câmara 
Federal. E os demais, citados em pes-
quisas, mas que até o momento, não 
decidiram se concorrerão ou não ao 
governo, têm índices inexpressivos.

Haroldo, pelo contrário, apesar 
de não ter se decidido sobre qual 
partido irá concorrer, já assumiu sua 
posição contra Fátima Bezerra. Ele 
a� rmou que continua estudando 
detalhadamente todas as legendas, 
em especial aquelas que “sejam de 
direita, patriotas, conservadores, que 
queiram que o Brasil e o nosso RN 
cresçam. Vamos deixar de tanta po-
liticagem demagógica e de interesses 
pessoais”, a� rmou.

Para ele, é preciso ter planeja-
mento rigoroso e destravar a buro-
cracia, que impede o crescimento 

do RN. “Como vamos desenvolver 
o turismo e o mercado imobiliário 
nas regiões serranas de Serra de São 
Bento e Monte das Gameleiras, Serra 
de Santana, Martins, Patú, entre ou-
tras? Simplesmente não existe água 
su� ciente nem para abastecer as 
cidades. A adutora de Serra de São 
Bento foi executada para abastecer 
um número limitado de cidades. 
Já dobraram as cidades atendidas 
e foram feitos ramais para atender 
povoados e até empreendimentos 
imobiliários”, questionou.

Empresário das áreas da cons-
trução civil e radiodifusão, Haroldo 
Azevedo possui presença e atuação 
marcantes nas áreas da construção 
civil e radiodifusão do Estado, tem 
experiência na política também, 
já tendo ocupado os cargos de su-

plente do senador Geraldo Melo e 
de secretário de Turismo durante a 
gestão estadual de Wilma de Faria. 
Foi � liado ao PSDB até abril passado, 
quando decidiu se desligar do parti-
do após declarações do ex-presiden-
te Fernando Henrique Cardoso e do 
governador de São Paulo, João Dória, 
que ele não revela quais são, mas que 
foram essenciais para ele entender 
que a legenda já não o representava.

Quase 23 mil kms 
percorridos 

Em um balanço da sua pré-can-
didatura, Haroldo Azevedo revelou 
que, desde que iniciou as viagens e 
visitas aos municípios do Estado, em 

maio passado, já percorreu quase 23 
mil quilômetros de estradas, asfaltas, 
de pedras e de barro, seguindo os 
protocolos de segurança contra a Co-
vid-19, e as normas e regras eleitorais.

“Meu diálogo tem sido com o ci-
dadão comum. Quero ouvir a popu-
lação, saber das suas preocupações, 
anseios e maiores necessidades. Não 
sou político pro� ssional, apesar de 
ter sido suplente de senador do meu 
querido amigo irmão, o ex-governa-
dor e ex-senador Geraldo Melo. E fui 
gestor do nosso turismo, em parte do 
primeiro governo da saudosa Vilma 
de Faria”, lembrou Haroldo.

Questionado sobre o fato de seu 
� lho, Haroldo Azevedo Filho, ter sido 
secretário adjunto de Infraestrutura 
do Rio Grande do Norte até novem-
bro passado, quando se desligou da 
pasta a pedido, o pré-candidato expli-
cou que nunca interferiu em sua vida 
e escolha pessoal ou pro� ssional.

“Haroldo Filho é um ser humano 
extraordinário! Nasceu para servir. 
Excelente � lho, amigo, con� dente 
e sócio. Deixou o cargo desde o mês 
passado, para me ajudar. Foi indi-
cado pela própria governadora e é 
amigo pessoal de Tetê Bezerra, irmã 
de Fátima. Tem uma vocação enor-
me política. Circula e se dá bem com 
todos. Já foi candidato a vice-prefeito 
de Natal de Rogério Marinho em 
2012 e vice-presidente da Emprotur 
no governo Robinson Faria. Tenho 
muito orgulho dele”, a� rmou.

Haroldo Azevedo assume oposição a 
Fátima na corrida pelo governo do RN
ASSUMIU | Empresário 
potiguar decidiu concorrer 
ao governo do RN e disse 
que governadora tem errado 
muito na condução do 
Estado

Empresário está analisando qual partido irá se fi liar para concorrer em 2022
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Ressuscitem o jornalista Sérgio 
Porto, imediatamente.

Ele não sabe o que está 
perdendo nesse governo Bolsonaro 
porque foi levado deste mundo por 
um enfarte fulminante, em setembro 
de 1968, aos 45 anos. 

Autor do Febeapá - o Festival de 
Besteira que Assola o País -, primeiro 
de uma série de três livros publicados 
em 1966, sob o heterônimo de Sta-
nislaw Ponte Preta (daí o Lalau), traz 
crônicas publicadas no jornal “Última 
Hora” sobre as trapalhadas do regime 
militar (1964-1985) e suas incursões 
estabanadas pelos costumes.

Quem quiser dar boas risadas e 
entrar em depressão em seguida ao 
comparar aquele momento da histó-
ria do país ao atual, os três volumes 
de Febeapá foram reunidos em um 
só pela editora Companhia das Le-
tras em 2015. Dá pra achar pela inter-
net, portanto.

Esta semana, Gregório Duvivier 
deu um ótimo título na Folha para 
lembrar o escritor: “Ou Sérgio Porto 
adivinhava o futuro, ou é o Brasil que 
nunca saiu do passado”.

Lamentável que se diga isso, mas 
nem ele adivinhava o futuro e nem o 
Brasil saiu do passado. Bolsonaro é 
que não existe. É apenas um sonho 
ruim que uma hora passa.

Mas uma coisa é certa: é um 
pesadelo aterrorizante demais para 
ser vivido sem o Lalau e seu humor 
mordaz.

Como, por exemplo, o episódio 
totalmente verídico da invasão do 
Teatro Municipal, em São Paulo, pela 

Polícia Federal para prender o autor 
da peça clássica Electra, de Sófocles, 
acusado de subversão pelas autori-
dades, mas impossível de ser locali-
zado por ter ido desta para melhor 
em 406 A.C.

Ou quando se repetiu em Por-
to Alegre um episódio semelhante 
ao ocorrido com Sófocles, quando 
certo Coronel Bermudes, secretário 
da insegurança pública da ditadu-
ra, acusou todo o elenco do Teatro 
Leopoldina de “debochado” e exigiu 
a presença dos atores e do autor da 
peça em seu gabinete.

“Depois � cou muito decepciona-
do, porque Georgers Feydeau – o au-
tor – desobedeceu a sua ordem por 
motivo de força maior, isto é, faleceu 
em Paris, em 1921”, escreveu Lalau.

Registros de uma época cheia de 
opressores de costumes como os que 
Bolsonaro revive hoje, meio século 
depois ou um pouco mais.

Outra do Lalau: 
“A minissaia era lançada no Rio 

e execrada em Belo Horizonte, onde 
o Delegado de Costumes (inclusive 
costumes femininos), declarava aos 
jornais que prenderia o costureiro 
francês Pierre Cardin (bicharoca 
parisiense responsável pelo referido 
lançamento), caso aparecesse na 
capital mineira ‘para dar espetá-
culos obscenos, com seus vestidos 
decotados e saias curtas’. (…) Toda 
essa cocorocada iria in� uenciar um 
deputado estadual de lá, Lourival Pe-
reira da Silva – que fez um discurso 
na Câmara sobre o tema ‘Ninguém 
Levantará a saia da Mulher Mineira.”

Lalau, Bolsonaro; Bolsonaro, Lalau

Réplica
 (Outro vereador de Belém protes-

tou) “O mal não reside nas � guras fe-
mininas, mas no coração de quem vê 
nelas o lado imoral. Eu, por exemplo, 
seria capaz de olhar a foto de minha 
mãe nua e não sentir a menor reação”.

E acrescentou:
“O nome desse vereador que res-

peita o chamado amor � lial: Álvaro 
de Freitas, ao qual aproveitamos o 
ensejo para enviar nossos parabéns”).

Eita padrinho bom!
O que não faz um pai para pro-

teger seu primogênito. Se for po-
brezinho, ele rouba no mercadinho, 
correndo o risco de parar numa pe-
nitenciária por alguns anos e só ver 
alguma esperança de liberdade se 
seu recurso chegar ao STF.

Já outros pais, poderosos, tipo, 
muito poderosos, preferem recorrer 
à Polícia Federal, ao Coaf, à Receita 
Federal e até ao Departamento de 
Recuperação de Ativos e Cooperação 
Jurídica Internacional (DRCI), órgão 
do Ministério da Justiça, como diz a 
jornalista Vera Magalhães.  

Nesse caso, ela lembra, “é uma ten-
tativa desesperada de proteger o � lho 
Zero Um do presidente, o senador Flá-
vio Bolsonaro, e o blogueiro explosivo 
Allan dos Santos, foragido da Justiça 
com extradição determinada pelo mi-
nistro Alexandre de Moraes”.

Um padrinho assim quem não 
quer?

Médico e político
Assim pode ser de� nida a versão 

2.0 do ministro Marcelo Queiroga, 
da Saúde. De aparentemente bem 
intencionado no começo, convidan-
do gente competente para a pasta 
que o presidente mandava demitir 
em seguida, este pequeno-pequeno 
homem agora é um mero replicador 
do que fala Bolsonaro. Um produ-
to acabado, portanto, do Midas ao 
contrário. Aquele que ao invés de 
transformar em ouro, apodrece tudo 
o que troca.

Extremos
Quando a extrema direita briga 

com a extrema direita em uma eleição 
costuma dar esquerda na cabeça. Se 
for uma esquerda como a de Lula no 
seu primeiro mandato, empresários e 
banqueiros podem � car tranquilos.

Bolsonaro já entendeu isso e pro-
mete atacar sem trégua seu ex-minis-
tro da Segurança. É uma autofagia ta-
manha que atraiu todos os adversários 
do governo. De A a Z. 

Só pra lembrar: é carniça que atrai 
urubu. 

DIVULGAÇÃO

SANDRO MENEZES
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Algumas ‘cororocadas’
Sérgio Porto usava a expressão 

“cocoroca” para de� nir os milita-
res e os civis apaniguados pelos 
militares que se metiam em tudo, 
da economia à cultura e, especial-
mente, os costumes. Exatamente 
como acontecem hoje em dia.

 “Em Belém do Pará um vere-
ador era o precursor dessa boba-

gem de proibir mulher em anún-
cio publicitário. É verdade que o 
Prefeito Faria Lima, de São Paulo, 
foi mais bacaninha ainda, porque 
iria – mais tarde – proibir mulher 
e propor que ‘� guras da nossa His-
tória ilustram os anúncios’, isto é 
Rui Barbosa vendendo sabão em 
pó, Tiradentes fazendo anúncio 
de lâmina de barbear, etc..”

O Rio Grande do Norte tem 
um novo defensor público-
-geral, Clístenes Gadelha, 

que teve sua nomeação para o 
biênio 2022-2023 assinada pela 
governadora Fátima Bezerra. Elei-
to por maioria dos votos no início 
de novembro, Clístenes tomará 
posse do cargo no próximo dia 10 
de fevereiro, quando assumirá a 
administração do órgão ampliado 
e renovado, composto hoje por 101 
defensores públicos e 40 núcleos de 
atendimento.

A expectativa é que a Defenso-
ria Pública-Geral do RN (DPE-RN) 
amplie seu alcance de atendimento 
para abranger 70% das comarcas no 
Estado, oferecendo atendimento a 
quase 90% da população potiguar. 
O atual defensor público-geral, Mar-
cus Vinícius Soares Alves, explicou 
que, neste ano, foram nomeados 32 
defensores, conforme acordo cele-
brado entre a DPE, o Ministério Pú-
blico (MP-RN) e o governo estadual, 
o que permitiu a abertura de mais 25 
núcleos de atendimentos, dos quais, 
10 já estão instalados.

Durante a assinatura do ato de 
nomeação, nesta terça-feira 7, a 

governadora Fátima Bezerra (PT) 
a� rmou que, “A defensoria é uma 
instituição pela qual sempre tive 
muito carinho e respeito, partici-
pando de toda a luta quando no 
exercício do mandato de deputada 
federal. A defensoria não é uma 
instituição qualquer. Ela tem um 
papel importante e fundamental 
neste mundo de tantas violações 
de direitos humanos”.

Participaram do ato de nome-
ação, ainda, o vice-governador An-
tenor Roberto (PCdoB), o chefe do 
Gabinete Civil Raimundo Alves e 
as servidoras do Gabinete Civil, La-
íssa Cosa e Luciana Daltro. “Nosso 
governo reconhece o papel impor-
tante que os defensores desempe-
nham na sociedade, na defesa da 
cidadania, da dignidade humana. 
O papel de vocês na defesa dos 
direitos civis é fundamental”, refor-
çou Fátima, destacando o trabalho 
realizado por Marcus Vinícius.

Perfil
Defensor público de carreira 

desde 2008, Clístenes Gadelha, na-
tural do município de Alexandria, 
é formado em Direito pela Univer-
sidade Estadual do Rio Grande do 
Norte (UERN) e, ao longo da carrei-
ra, acumulou experiências na área 
do Direito Cível com passagens em 
outros cargos administrativos da 
instituição como corregedor-geral 
e subdefensor público-geral, cargo 
que ocupou nos últimos quatro 
anos.

Clístenes Gadelha 
assume Defensoria 
Pública do RN para 
biênio 2022-2023
NOMEAÇÃO | Novo defensor 
público-geral teve maioria 
dos votos durante escolha 
para comandar categoria 
no Estado, que possui 101 
profissionais

Governadora Fátima Bezerra assina nomeação de Clístenes Gadelha
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Cristão
Engana-se quem pensa que 

o deputado Cel. Azevedo vai 
trocar o PSC pelo PL. Aos mais 
próximos, o deputado já descar-
tou a possibilidade. Uma nomi-
nata vem sendo custurada pelo 
ex-vereador Cícero Martins, que 
vai assumir por uns dias a vaga 
de Cel. Azevedo.  

Acatar
Assim como a defesa do 

ex-ministro Henrique Alves, a 
3ª Turma do TRF-1 acatou  um 
recurso feito pela defesa de 
Eduardo Cunha e tornou nulas 
as sentenças de um processo 
resultante da operação Sepsis, 
desdobramento da Lava-Jato.

Municípios
O Tribunal de Justiça de-

terminou ao Governo Fátima a 
entrega dos dados de arrecada-
ção de IPVA, ICMS e da dívida 

ativa à Femurn. A Governadoria 
havia negado as solicitações 
administrativas apresentadas 
pela entidade desde o início de 
2021. Com os números, a ins-
tituição espera poder aferir de 
forma mais precisa se o Estado 
está repassando (ou não) tudo 
o que é devido a cada município 
referente a arrecadação de im-
postos.

RP9
E o Supremo Tribunal Fede-

ral (STF) liberou através da mi-
nistra Rosa Weber os pagamen-
tos de emendas de relator (RP9) 
que haviam sido suspensos e 
se tornado motivo de embate 
entre os Poderes. A magistrada 
também ampliou de 30 para 90 
dias o prazo para que o Congres-
so informe o nome de todos os 
parlamentares bene� ciados em 
2020 e 2021 por essas verbas. Foi 
festa em Brasília!

 ÚLTIMAS DA POLÍTICA

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu 
essa semana que poderá estabelecer qual será o 
teto de gastos, para candidatos nas eleições de 
2022. Por unanimidade, os ministros a� rmaram 
que a corte eleitoral tem poder para tomar uma 
decisão sobre o tema caso não haja uma lei apro-
vada pelo Congresso nesse sentido.

E os magistrados ainda não discutiram, po-
rém, qual será o valor. Também não foi decidido 
se o Legislativo ainda pode fazer essa discussão 
ou se a aprovação de uma norma agora violaria 
a regra que impede alteração na lei eleitoral no 
período em que falta menos de um ano para o 
pleito.

A Justiça Eleitoral não entrou na discussão 
sobre os prazos, mas � xou uma tese que lhe dá 
poder para estabelecer o limite de gastos por can-
didato. Nas últimas eleições nacionais, em 2018, 
o teto foi � xado por uma lei aprovada em 2017.

“Vazio legislativo” autoriza TSE para fixar 
limite de gastos de cada candidato

ARQUIVO PESSOAL

ALESSANDRA BERNARDO
REPÓRTER DE POLÍTICA

Um dos mais importantes 
empresários do Rio Grande 
do Norte, Haroldo Azevedo 

assumiu que concorrerá ao governo 
do Estado nas eleições gerais de 2022, 
em oposição à governadora Fátima 
Bezerra (PT), que tentará a reeleição. 
Em entrevista exclusiva concedida 
ao AGORA RN, nesta quarta-feira 8, 
ele con� rmou sua decisão sobre o 
cargo majoritário que disputará no 
próximo ano, que ainda estuda qual 
partido irá se � liar e revelou detalhes 
de suas andanças pelos municípios 
do interior, somando quase 23 mil 
quilômetros percorridos desde maio 
passado.

“Faço política sem exagerar nas 
críticas, pois todos têm direito a er-
rar. O que não pode é permanecer 
no erro. Fátima Bezerra tem errado 
bastante. Não é possível continuar-
mos com essa terrível insegurança. 
Vamos trabalhar! Somos um Estado 
rico. Com enorme potencial. Maiores 
produtores de sal marinho e petróleo 

em terra. Também somos os maiores 
produtores de melões e castanhas de 
caju. Minérios nobres. Energia eólica. 
E um turismo forte, não somente do 
chamado sol e mar, mas o religioso, 
serrano, gastronômico e de aventu-
ras”, disse Haroldo.

Ao assumir oposição à Fátima, o 
pré-candidato assume também um 
papel importante na corrida eleitoral 
ao Executivo estadual, por ser o úni-
co com chances reais de concorrer 
“de igual a igual” com a governadora 
em 2022. Isso porque, até agora, o 
único que assumiu oposição à gesto-
ra petista, o deputado federal Benes 
Leocádio (Republicanos), corre o 
risco de desistir da sua pré-candida-
tura visando a reeleição pela Câmara 
Federal. E os demais, citados em pes-
quisas, mas que até o momento, não 
decidiram se concorrerão ou não ao 
governo, têm índices inexpressivos.

Haroldo, pelo contrário, apesar 
de não ter se decidido sobre qual 
partido irá concorrer, já assumiu sua 
posição contra Fátima Bezerra. Ele 
a� rmou que continua estudando 
detalhadamente todas as legendas, 
em especial aquelas que “sejam de 
direita, patriotas, conservadores, que 
queiram que o Brasil e o nosso RN 
cresçam. Vamos deixar de tanta po-
liticagem demagógica e de interesses 
pessoais”, a� rmou.

Para ele, é preciso ter planeja-
mento rigoroso e destravar a buro-
cracia, que impede o crescimento 

do RN. “Como vamos desenvolver 
o turismo e o mercado imobiliário 
nas regiões serranas de Serra de São 
Bento e Monte das Gameleiras, Serra 
de Santana, Martins, Patú, entre ou-
tras? Simplesmente não existe água 
su� ciente nem para abastecer as 
cidades. A adutora de Serra de São 
Bento foi executada para abastecer 
um número limitado de cidades. 
Já dobraram as cidades atendidas 
e foram feitos ramais para atender 
povoados e até empreendimentos 
imobiliários”, questionou.

Empresário das áreas da cons-
trução civil e radiodifusão, Haroldo 
Azevedo possui presença e atuação 
marcantes nas áreas da construção 
civil e radiodifusão do Estado, tem 
experiência na política também, 
já tendo ocupado os cargos de su-

plente do senador Geraldo Melo e 
de secretário de Turismo durante a 
gestão estadual de Wilma de Faria. 
Foi � liado ao PSDB até abril passado, 
quando decidiu se desligar do parti-
do após declarações do ex-presiden-
te Fernando Henrique Cardoso e do 
governador de São Paulo, João Dória, 
que ele não revela quais são, mas que 
foram essenciais para ele entender 
que a legenda já não o representava.

Quase 23 mil kms 
percorridos 

Em um balanço da sua pré-can-
didatura, Haroldo Azevedo revelou 
que, desde que iniciou as viagens e 
visitas aos municípios do Estado, em 

maio passado, já percorreu quase 23 
mil quilômetros de estradas, asfaltas, 
de pedras e de barro, seguindo os 
protocolos de segurança contra a Co-
vid-19, e as normas e regras eleitorais.

“Meu diálogo tem sido com o ci-
dadão comum. Quero ouvir a popu-
lação, saber das suas preocupações, 
anseios e maiores necessidades. Não 
sou político pro� ssional, apesar de 
ter sido suplente de senador do meu 
querido amigo irmão, o ex-governa-
dor e ex-senador Geraldo Melo. E fui 
gestor do nosso turismo, em parte do 
primeiro governo da saudosa Vilma 
de Faria”, lembrou Haroldo.

Questionado sobre o fato de seu 
� lho, Haroldo Azevedo Filho, ter sido 
secretário adjunto de Infraestrutura 
do Rio Grande do Norte até novem-
bro passado, quando se desligou da 
pasta a pedido, o pré-candidato expli-
cou que nunca interferiu em sua vida 
e escolha pessoal ou pro� ssional.

“Haroldo Filho é um ser humano 
extraordinário! Nasceu para servir. 
Excelente � lho, amigo, con� dente 
e sócio. Deixou o cargo desde o mês 
passado, para me ajudar. Foi indi-
cado pela própria governadora e é 
amigo pessoal de Tetê Bezerra, irmã 
de Fátima. Tem uma vocação enor-
me política. Circula e se dá bem com 
todos. Já foi candidato a vice-prefeito 
de Natal de Rogério Marinho em 
2012 e vice-presidente da Emprotur 
no governo Robinson Faria. Tenho 
muito orgulho dele”, a� rmou.

Haroldo Azevedo assume oposição a 
Fátima na corrida pelo governo do RN
ASSUMIU | Empresário 
potiguar decidiu concorrer 
ao governo do RN e disse 
que governadora tem errado 
muito na condução do 
Estado

Empresário está analisando qual partido irá se fi liar para concorrer em 2022
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Engenheiro civil de formação, o 
empresário Haroldo Azevedo 
é conhecido por ser pragmáti-

co, trabalhador, resolutivo e organi-
zado, sempre focado em encontrar 
soluções rápidas e práticas para os 
problemas do dia-a-dia. Essas carac-
terísticas fazem com que ele perce-
ba os problemas vivenciados pela 
sociedade potiguar, principalmente 
em áreas críticas como Saúde, Edu-
cação e Segurança Pública, e tenha 
respostas para corrigi-los. “Faço po-
lítica sem exagerar nas críticas, pois 
todos têm direito a errar. O que não 
pode é permanecer no erro. Mas, Fá-
tima Bezerra tem errado bastante”, 
lamentou.

“Não é possível continuarmos 
com essa terrível insegurança. Ela 
tem que conseguir recursos para as 
Polícia Civil e Militar. Valorizar o po-
licial e protegê-lo. Botar os bandidos 

na cadeia e trabalhar no presidio, até 
para se pagarem. Caso eu chegue 
ao governo, a Segurança Pública vai 
ser respeitada e apoiada pelo gover-
nador. Vamos investir em viaturas, 
armamento e aumento do efetivo 
policial.  Bandido não terão vez! A 
polícia será valorizada e prestigiada. 

A Rocam, que é a ronda ostensiva, há 
anos não compra uma moto sequer”, 
a� rmou Haroldo, sobre a Segurança 
Pública.

Passando por uma grave crise 
no Estado, a Saúde é apontada por 
Haroldo como um dos pontos prin-
cipais a serem revisados em uma 

gestão comprometida com o povo. 
“A saúde vive um caos. A Secretaria 
de Saúde sempre paga fornecedores, 
serviços e medicamentos com muito 
atraso. Existem 15 mil pacientes na 
� la de espera para cirurgias eleti-
vas. Já escutei muitos candidatos ao 
governo no passado, dizerem que 

iriam semanalmente aos maiores 
hospitais. Nunca foram. Eu irei co-
meçar meu expediente em órgãos e 
entidades, de surpresa, pelo menos 
duas vezes da semana, esse sempre 
foi meu estilo de trabalho”, disse.

Para o pré-candidato a governa-
dor, “a educação dos nossos � lhos 
e netos está comprometida. São 
aproximados 15 mil alunos que 
continuam com ensino remoto, pe-
las escolas não estarem preparadas. 
O que mais escuto por onde ando 
é o desejo do Estado ser melhor 
administrado. O TCE (Tribunal de 
Contas do Estado) emitiu um rela-
tório de que não existe controle da 
gestão patrimonial. Quase 70% não 
tem regularização do estado. Existe 
muitos imóveis no Fundo Garanti-
dor do Arena das Dunas, por exem-
plo”, disse.

Haroldo Azevedo a� rmou que 
é preciso ter tolerância zero com a 
criminalidade e a corrupção. “Aca-
bar com privilégios. Temos que ge-
rar empregos. O melhor programa 
de ajuda emergencial é a geração 
de renda através do emprego dig-
no, garantido. Temos que atrair 
investimentos para nosso estado. Ir 
atrás de quem queira investir, gerar 
empregos e ajuda-los nas implanta-
ções”.

“Pagar a folha do Estado é 
obrigação, não favor. E rigoro-
samente em dia! Terceirizados 
e fornecedores também sofrem. 
Quem paga mal, compra caro. 
O governo do RN precisa de um 
choque de gestão. O RN tem jeito 
sim. Falta planejamento, determi-
nação e coragem. Sou contra re-
eleição, pois os administradores 
temem perder votos e não fazem 
o que tem que ser feito”, desaba-
fou o pré-candidato ao governo 
do Estado.

Ele disse que a crise enfren-
tada atualmente pelo governo do 
Estado também envolve as prefei-
turas municipais, devido ao não 
repasses da farmácia base, atraso 
no PROERD para policiais mili-
tares e atrasos nos repasses do 
ICMS, assim como no pagamento 
dos consignados.

“Um Absurdo. O RN precisa 
levar um choque de gestão. Pre-
cisa de uma administração mais 
moderna e focada em resultados. 
Ouvir patrões e trabalhadores. 
Convocar as melhores cabeças 
pensantes do Estado, na forma-
ção de um Conselho de Desen-
volvimento Social e Econômico, 
sem ônus para o erário. Sequer 
jetons. Convocar líderes como 

Paulo de Paula, Marcelo Alecrim, 
Pastor Martim Alves, médica Ro-
berta Lacerda, Arnaldo Gaspar, 
Luís Roberto Barcelos, Tião Cou-
to, Dr. Fernando Pinto, médico 
Marcos Leão, Flavio Hoteleiro, 
entre tantos outros líderes dos 
trabalhadores, representantes do 
TCE, Ministério Público do Esta-
do (MPE), Igrejas, Forças Arma-
das, entidades o� ciais de credito, 
Universidades, FEMURN e outros 

órgãos e entidades”, sugeriu.
Segundo Haroldo Azevedo, 

esse Conselho iria propor, avaliar 
e avalizar, além de � scalizar as 
melhores ideias para o desen-
volvimento sustentável do Rio 
Grande do Norte. Daria respaldo 
ao governador, que teria seus pro-
jetos propostos e acompanhados 
de forma transparente.

“Até ajudaria o governador a 
errar menos! Temos que colocar 
pessoas certas nos lugares cer-
tos. Certos cargos tem que ser 
ocupados por pessoas técnicas 
ou experts no assunto. O maior 
exemplo é no turismo. O secre-
tário de Turismo seria indicado 
pelo trade turístico. Um nome 
que conheça os grandes players e 

operadores do turismo mundial. 
Nomes com conhecimento como 
Mário Barreto, Ruyzito Gaspar, 
Murillo Felinto, Edson Faustino, 
Abdon Gosson, entre tantos ou-
tros. Cabe ao governo do Estado 
ajudar na promoção, divulgação e 
marketing. O resto, nosso aguerri-
do trade sabe como fazer. São os 
melhores do Brasil”, concluiu.

Haroldo critica governo petista: 
“Fátima tem errado bastante” 
PRAGMATISMO | Pré-
candidato defende que RN 
precisa passar por choque 
de gestão para se organizar 
e entrar nos eixos

Em entrevistas nas rádios do interior, Haroldo tem defendido, constantemente, pautas de interesses do povo potiguar

Pré-candidato já percorreu quase 23 mil quilômetros visitando os municípios do interior e conversando com os eleitores

“RN precisa de choque de gestão”, defende pré-candidato

O Rio Grande do Norte 
precisa levar um choque 
de gestão. Precisa de uma 
administração mais moderna 
e focada em resultados. 
Convocar as melhores 
cabeças pensantes do 
Estado

“
HAROLDO AZEVEDO
EMPRESÁRIO
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soluções rápidas e práticas para os 
problemas do dia-a-dia. Essas carac-
terísticas fazem com que ele perce-
ba os problemas vivenciados pela 
sociedade potiguar, principalmente 
em áreas críticas como Saúde, Edu-
cação e Segurança Pública, e tenha 
respostas para corrigi-los. “Faço po-
lítica sem exagerar nas críticas, pois 
todos têm direito a errar. O que não 
pode é permanecer no erro. Mas, Fá-
tima Bezerra tem errado bastante”, 
lamentou.

“Não é possível continuarmos 
com essa terrível insegurança. Ela 
tem que conseguir recursos para as 
Polícia Civil e Militar. Valorizar o po-
licial e protegê-lo. Botar os bandidos 

na cadeia e trabalhar no presidio, até 
para se pagarem. Caso eu chegue 
ao governo, a Segurança Pública vai 
ser respeitada e apoiada pelo gover-
nador. Vamos investir em viaturas, 
armamento e aumento do efetivo 
policial.  Bandido não terão vez! A 
polícia será valorizada e prestigiada. 

A Rocam, que é a ronda ostensiva, há 
anos não compra uma moto sequer”, 
a� rmou Haroldo, sobre a Segurança 
Pública.

Passando por uma grave crise 
no Estado, a Saúde é apontada por 
Haroldo como um dos pontos prin-
cipais a serem revisados em uma 

gestão comprometida com o povo. 
“A saúde vive um caos. A Secretaria 
de Saúde sempre paga fornecedores, 
serviços e medicamentos com muito 
atraso. Existem 15 mil pacientes na 
� la de espera para cirurgias eleti-
vas. Já escutei muitos candidatos ao 
governo no passado, dizerem que 

iriam semanalmente aos maiores 
hospitais. Nunca foram. Eu irei co-
meçar meu expediente em órgãos e 
entidades, de surpresa, pelo menos 
duas vezes da semana, esse sempre 
foi meu estilo de trabalho”, disse.

Para o pré-candidato a governa-
dor, “a educação dos nossos � lhos 
e netos está comprometida. São 
aproximados 15 mil alunos que 
continuam com ensino remoto, pe-
las escolas não estarem preparadas. 
O que mais escuto por onde ando 
é o desejo do Estado ser melhor 
administrado. O TCE (Tribunal de 
Contas do Estado) emitiu um rela-
tório de que não existe controle da 
gestão patrimonial. Quase 70% não 
tem regularização do estado. Existe 
muitos imóveis no Fundo Garanti-
dor do Arena das Dunas, por exem-
plo”, disse.

Haroldo Azevedo a� rmou que 
é preciso ter tolerância zero com a 
criminalidade e a corrupção. “Aca-
bar com privilégios. Temos que ge-
rar empregos. O melhor programa 
de ajuda emergencial é a geração 
de renda através do emprego dig-
no, garantido. Temos que atrair 
investimentos para nosso estado. Ir 
atrás de quem queira investir, gerar 
empregos e ajuda-los nas implanta-
ções”.

“Pagar a folha do Estado é 
obrigação, não favor. E rigoro-
samente em dia! Terceirizados 
e fornecedores também sofrem. 
Quem paga mal, compra caro. 
O governo do RN precisa de um 
choque de gestão. O RN tem jeito 
sim. Falta planejamento, determi-
nação e coragem. Sou contra re-
eleição, pois os administradores 
temem perder votos e não fazem 
o que tem que ser feito”, desaba-
fou o pré-candidato ao governo 
do Estado.

Ele disse que a crise enfren-
tada atualmente pelo governo do 
Estado também envolve as prefei-
turas municipais, devido ao não 
repasses da farmácia base, atraso 
no PROERD para policiais mili-
tares e atrasos nos repasses do 
ICMS, assim como no pagamento 
dos consignados.

“Um Absurdo. O RN precisa 
levar um choque de gestão. Pre-
cisa de uma administração mais 
moderna e focada em resultados. 
Ouvir patrões e trabalhadores. 
Convocar as melhores cabeças 
pensantes do Estado, na forma-
ção de um Conselho de Desen-
volvimento Social e Econômico, 
sem ônus para o erário. Sequer 
jetons. Convocar líderes como 

Paulo de Paula, Marcelo Alecrim, 
Pastor Martim Alves, médica Ro-
berta Lacerda, Arnaldo Gaspar, 
Luís Roberto Barcelos, Tião Cou-
to, Dr. Fernando Pinto, médico 
Marcos Leão, Flavio Hoteleiro, 
entre tantos outros líderes dos 
trabalhadores, representantes do 
TCE, Ministério Público do Esta-
do (MPE), Igrejas, Forças Arma-
das, entidades o� ciais de credito, 
Universidades, FEMURN e outros 

órgãos e entidades”, sugeriu.
Segundo Haroldo Azevedo, 

esse Conselho iria propor, avaliar 
e avalizar, além de � scalizar as 
melhores ideias para o desen-
volvimento sustentável do Rio 
Grande do Norte. Daria respaldo 
ao governador, que teria seus pro-
jetos propostos e acompanhados 
de forma transparente.

“Até ajudaria o governador a 
errar menos! Temos que colocar 
pessoas certas nos lugares cer-
tos. Certos cargos tem que ser 
ocupados por pessoas técnicas 
ou experts no assunto. O maior 
exemplo é no turismo. O secre-
tário de Turismo seria indicado 
pelo trade turístico. Um nome 
que conheça os grandes players e 

operadores do turismo mundial. 
Nomes com conhecimento como 
Mário Barreto, Ruyzito Gaspar, 
Murillo Felinto, Edson Faustino, 
Abdon Gosson, entre tantos ou-
tros. Cabe ao governo do Estado 
ajudar na promoção, divulgação e 
marketing. O resto, nosso aguerri-
do trade sabe como fazer. São os 
melhores do Brasil”, concluiu.

Haroldo critica governo petista: 
“Fátima tem errado bastante” 
PRAGMATISMO | Pré-
candidato defende que RN 
precisa passar por choque 
de gestão para se organizar 
e entrar nos eixos

Em entrevistas nas rádios do interior, Haroldo tem defendido, constantemente, pautas de interesses do povo potiguar

Pré-candidato já percorreu quase 23 mil quilômetros visitando os municípios do interior e conversando com os eleitores

“RN precisa de choque de gestão”, defende pré-candidato

O Rio Grande do Norte 
precisa levar um choque 
de gestão. Precisa de uma 
administração mais moderna 
e focada em resultados. 
Convocar as melhores 
cabeças pensantes do 
Estado

“
HAROLDO AZEVEDO
EMPRESÁRIO
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REPRODUÇÃO

O plenário da Câmara Muni-
cipal de Natal aprovou em 
segunda discussão, o Projeto 

de Lei n° 21/2020 apresentado pela 
vereadora Nina Souza (PDT), que 
dispõe sobre a autorização do cargo 
de Agente Educacional no quadro de 
pessoal do município de Natal. Com 
isso, a matéria segue agora para san-
ção ou veto do Executivo.

De acordo com o texto, os agen-
tes educacionais deverão ser lotados 
em escolas de ensino fundamental 
I e II, fazendo a interligação entre a 
escola e as famílias dos alunos ma-
triculados na rede. Os requisitos, 
atribuições, jornada de trabalho, ven-
cimento e número de vagas, deverão 
ser de� nidos pelo órgão gestor. A do-
tação orçamentária para execução 
desta lei � cará a cargo das dotações 
especí� cas dos recursos destinados 

ao desenvolvimento e manutenção 
do ensino.

“Temos salas de aula lotadas e 

professores sobrecarregados com a 
quantidade de trabalho, fato que pre-
judica signi� cativamente o processo 

de aprendizagem. Assim, conside-
rando as atribuições do cargo, não 
restam dúvidas que o Agente Edu-

cacional irá fazer diferença no con-
texto escolar, não só no atendimento 
como em toda a sua função dentro 
do ambiente escolar”, defendeu Nina 
Souza.

Outro destaque foi a aprovação 
em segunda discussão de uma pro-
posta da vereadora Camila Araújo 
(PSD) sobre a inclusão no Sistema 
de Saúde municipal de políticas 
públicas de saúde que favoreçam o 
diagnóstico precoce e tratamento da 
� bromialgia. Segundo a autora, essa 
lei vai criar um mecanismo para con-
tribuir com o público alvo. “Trata-se 
de aprimorar o atendimento prefe-
rencial já oferecido aos idosos, ges-
tantes, através de legislação federal”.

Em regime de urgência, os parla-
mentares deram parecer favorável a 
uma proposição encaminhada pelo 
vereador Preto Aquino (PSD) que 
denomina de Vereador Ney Lopes 
Júnior prédio no qual funciona o Pro-
con Municipal. “Considero uma justa 
e oportuna homenagem a uma � gura 
pública que tanto lutou para que os 
direitos dos consumidores natalen-
ses fossem respeitados”, recordou 
Preto Aquino.

ADJA BRITO
REPÓRTER DE POLÍTICA

É fato que o ex-prefeito de Natal, 
Carlos Eduardo Alves (PDT), 
está percorrendo o Rio Gran-

de do Norte de ponta a ponta, já 
que faz questão de registar em suas 
redes sociais as diversas viagens e 
encontros com lideranças do Lito-
ral ao Sertão. Também é fato que 
o pedetista vai concorrer a algum 
cargo eletivo nas Eleições Gerais 
de 2022. No entanto, quando o as-
sunto é: Carlos Eduardo Alves será 
candidato a qual cargo em 2022? 
O ex-prefeito desconversa e deixa 
a resposta em aberto. Porém, nas 
entrelinhas, assume o desejo de dis-
putar o governo do Estado, mas que 
para alcançar seu objetivo, terá que 
aglutinar forças políticas em torno 
de seu nome. 

“Eu quero sentar na cadeira que 
Fátima está sentada.  E só tem uma. 
Eu tenho que ganhar dela para sen-
tar nesta cadeira”, a� rmou o ex-pre-
feito, tecendo comentários que ao 
longo dos anos teria sido aliado de 
Fátima. Recentemente, em entrevis-

ta à Liberdade FM de Parnamirim, 
Carlos Eduardo a� rmou que preten-
de disputar a cadeira da governado-
ra Fátima Bezerra (PT). 

Com seus argumentos, Carlos 
Eduardo gera outra incógnita: ao 

mesmo tempo que manifesta ser 
oposição à governadora, se diz dis-
posto a dialogar com a mesma. “Isso 
é um processo político de constru-
ção, e eu tenho conversado com as 
forças políticas do Rio Grande do 

Norte sem qualquer preconceito 
ideológico. Claro que eu tenho meu 
ideário político e não o revogo, mas 
também político que não dialoga, � -
ca só. Então, eu não tenho nenhuma 
di� culdade em falar com a governa-
dora Fátima Bezerra”, declarou.

O ex-prefeito, estando disposto 
ao diálogo com Fátima, informou 
que o seu partido não descarta a 
possibilidade dele disputar uma va-
ga no Senado Federal. “O PDT sabe 
que não é uma questão pessoal eu 
disputar o governo do Estado. O 
PDT sabe que devemos atrair alia-
dos. Estou lutando para conseguir as 
alianças políticas, caso não as consi-
ga, meu partido acredita que devo 
concorrer ao Senado da República”, 
comentou Carlos Eduardo, ventilan-
do uma possível composição com 
a governadora Fátima Bezerra na 
chapa majoritária, e evidenciando o 
seu potencial eleitoral, dizendo que, 
em 2018, apesar de ter perdido para 
Fátima Bezerra em 90% dos muni-
cípios, teve uma votação expressiva 
na região metropolitana de Natal.

Questionados sobre um encon-
tro com o ministro das Comunica-

ções Fábio Faria, Carlos Eduardo 
não negou a reunião, mas descartou 
qualquer composição ou apoio ao 
ministro. A conversa com o ministro 
seria no tom de uma chapa Carlos 
Eduardo - governador, Fábio – se-
nador. “Temos amigos em comum 
que � zeram este encontro. Eles me 
perguntaram se eu poderia estar 
presente e respondi que sim, a� nal 
é um ministro de Estado. Eu fui lá e 
conversei, agora a nossa di� culdade 
está na questão nacional. A condi-
ção para fechar com Fábio Faria é 
apoiar o presidente Bolsonaro, en-
tão aí realmente não prospera, não 
dá”, frisou.

Em relação ao prefeito de Na-
tal Álvaro Dias (PSDB), o pedetista 
a� rmou que nutrem um respeito 
mútuo e citou que o atual gestor do 
município de Natal manteve muitos 
secretários ligados a ele, porém não 
seria uma via com a qual pudesse 
contar. “Álvaro tomou o rumo dele”, 
limitou-se a dizer. Carlos Eduardo 
durante toda a entrevista lembrou 
o legado de seu pai Agnelo Alves, 
político in� uente no Rio Grande do 
Norte.

Câmara de Natal cria o cargo de Agente 
Educacional na Rede Municipal de Ensino

Carlos Eduardo continua sem saber 
seu destino político nas eleições de 2022

PLENÁRIO | Outro destaque 
foi o que denomina de 
Vereador Ney Lopes Júnior 
prédio no qual funciona o 
Procon Municipal

Projeto de lei, de autoria da vereadora Nina Souza, segue agora para sançao ou veto pelo prefeito de Natal Álvaro Dias

Ex-prefeito Carlos Eduardo não assume se é contra ou a favor de Fátima Bezerra

INDECISO

O marquês de Sade, políti-
co, � lósofo e escritor francês, 
famoso por sua sexualidade 
libertina, diz que o espírito 
de um homem moral é todo 
tranquilidade e paz, o contrá-
rio é a “perturbação perpétua, 
que impulsiona e identi� ca o 
revolucionário”. Cercados de 
teorias conspiratórias, os Illu-
minati foram uma sociedade 
secreta, na época do Iluminis-
mo, fundada pelo professor 
de direito canônico Adam 
Weishaupt, que se opunha à 
superstição e à religião. Se a 
razão moral é a única forma 
de autogoverno do homem, a 
ideia do estímulo à paixão e ao 
fanatismo, provocaria obriga-
toriamente a necessidade de 
dominação. 

“Um homem tem tantos 
mestres quanto tem vícios. 
Promovendo o vício, o regime 
promove a escravidão, que 
pode ser transformada em 
controle político”, escreve E. 
Michael Jones, em Libido Do-
minandi. O potencial para a 
insurreição e a necessidade de 
controle nasce da inclinação 
desordenada para o prazer. 
Píer Vicenzo Piazza, em Homo 
Biologicus, aponta diferentes 
circuitos cerebrais para felici-
dade e prazer, a felicidade, uma 
ausência de necessidades, e o 
prazer uma insatisfação pere-
ne, a busca perpétua de novas 
sensações. O prazer, o vício, a 
sexualidade, não o interesse 
próprio, são as forças gravita-
cionais que agitam os homens. 
As rodas da engrenagem que 
alimentam a manipulação po-
lítica consistem em tornar a 
paixão ou o desejo um instru-
mento de controle político. In-
cite o vício, controle o homem; 
a libertação, prometida pelo 
Iluminismo foi lida, em outro 
tempo, por Santo Agostinho, 
como uma escravidão. Para o 
marquês de Sade, as paixões 
são politicamente necessárias 
para mover as massas inertes 
para a revolução. O conceito de 
libertação torna todas as revo-
luções possíveis. Todos os regi-
mes totalitários, construíram 
sua teoria de controle social no 
desejo de reprogramar o com-
portamento humano, a antiga 
ordem, baseada na natureza, 
tradição e revelação, substituí-
da pela vontade de poder. An-
tes, a fogueira revolucionária 
deve ser acesa, com a ideia de 
libertação, liberação ilimitada 

dos prazeres, paixões e vícios, 
até que a desordem avance no 
descontrole, inquietação social 
e caos, e exijam uma imposição 
externa, totalitária, que to-
mando a lei em suas mãos es-
tabeleça um novo controle po-
lítico. Agora � ca fácil entender 
o estímulo à falsa libertação, 
pelo afastamento da moral, da 
religião, dos costumes, da tra-
dição, da cultura, substituídos 
por uma ética individualista e 
egoísta, onde a família, a co-
munidade, os valores sejam 
vistos como freios aos prazeres 
e à liberdade pessoal, perdendo 
assim o sentido. A anulação da 
religião e da cultura, a destrui-
ção dos laços comunitários e 
familiares, substituídos por va-
lores identitários como cor da 
pele ou sexualidade, pela bus-
ca desenfreada dos prazeres, 
através da liberação sexual, do 
uso de drogas, serviriam como 
veículos de subversão social e 
a seguir de controle político. 
Todas as formas de libertação, 
estimuladas pelas � loso� as to-
talitárias visam ao controle de 
grupos, enfeitiçados pela ideia 
de libertação, que se transfor-
mará em servidão. O vácuo no 
coração da moral iluminista 
levou ao caos social na França 
revolucionária, demandando 
mecanismos de controle social 
como consequência necessária 
da libertação, para que se freas-
se a orgia de sangue, no mundo 
revolucionário que desconsi-
derava o fundamento religioso 
da moral. A razão sempre leva 
a ideias con� itantes sobre o ca-
minho a ser tomado, ao regime 
totalitário resta criar uma no-
va igreja, onde a teologia como 
modelo gera uma ideologia de 
acordo com a conveniência de 
seus líderes. Até emergir o co-
munismo, nos cem anos que 
se seguiram à revolução fran-
cesa, o método Illuminati era 
sinônimo de revolução, tanto 
na teoria quanto na prática. A 
partir daí a ideia de revolução, 
desenvolvida nos duzentos 
anos seguintes, demarcou os 
termos que seriam de� nitivos, 
como colocados por E. Michael 
Jones “a batalha pela liberta-
ção seria a um só tempo uma 
batalha semântica e pelo con-
trole da alma, e o controle seria 
sempre a essência da práxis re-
volucionária, não importando 
o quanto o termo liberdade 
fosse usado para justi� car seu 
oposto”.

TENTAÇÕES LIBERTÁRIAS 
E TIRANIAS TOTALITÁRIAS

* Geraldo Ferreira é médico e presidente do Sindicato dos Médicos do RN Sinmed

A BEM DA
VERDADE

Dr. Geraldo Ferreira

Assembleia autoriza governo 
do RN a contratar empréstimo 

Nelter Queiroz: “Durante esses quatro 
anos de gestão, o Estado não avançou”

ADJA BRITO
REPÓRTER DE POLÍTICA

A Assembleia Legislativa do Rio 
Grande do Norte aprovou, 
em sessão ordinária nesta 

quarta-feira 8, por maioria de votos, 
autorização para o governo do Esta-
do celebrar contrato de operação de 
crédito com o Banco Interamericano 
de Desenvolvimento (BID) no valor 
de US$ 36 milhões (R$ 199 milhões).  
A permissão veio por meio da apro-
vação do Projeto de Lei 27/2021, de 
autoria do Poder Executivo, e versa 
sobre o Programa de Modernização 
da Gestão Fiscal do Estado do Rio 
Grande do Norte, denominado de 
Pro� sco II RN. O investimento total 
do programa será de US$ 40 milhões, 
sendo US$ 36 milhões de � nancia-
mento BID e US$ 4 milhões (R$ 22,12 
milhões) de contrapartida.

Líder do governo na Assembleia, 
o deputado Francisco do PT eviden-
ciou que o projeto foi analisado por 
várias comissões da Assembleia Le-
gislativa. “Este assunto já foi discuti-
do amplamente e muito conhecido 
de quem integra o Poder Legislativo, 
passou por várias comissões, sendo 
aprovado em todas. Vai contribuir 
para aparelhar e modernizar a ges-
tão pública”, frisou o petista.

Durante a votação, o deputado 
Hermano Morais (PSB) defendeu 
o projeto, dizendo da importância 

de modernizar a máquina pública, 
sobretudo a pasta que lida com 
arrecadação do Estado. “Apesar 
do setor já funcionar muito bem, a 
última vez que ouvi falar em investi-
mentos para aparelhar a Secretaria 
de Tributação foi durante o governo 
de Garibaldi Filho. Então, já está no 
momento de modernizar, e os re-
cursos contratados através do BID 
vão impulsionar e melhorar ainda 
mais as condições de funcionamen-
to da gestão fazendária”, comentou.

Já o emedebista Nelter Queiroz 
foi o único deputado contrário à 
aprovação do projeto, justi� cando 
que atualmente a � scalização, tanto 
no âmbito federal quanto no esta-
dual, é toda informatizada. “Eu olho 
este pedido com preocupação. On-
tem, fui a São Rafael e passando pela 
PRF, vi cinco veículos novos da SET 
no pátio da polícia rodoviária. Tam-
bém lembro que foram gastos mais 
de R$ 10 milhões em um posto de 
� scalização da SET na divisa entre o 
Rio Grande do Norte e a Paraíba, na 

altura de Caicó. Além do mais, todas 
as � scalizações são feitas através de 
informatização, por não vejo neces-
sidade dessa verba”, a� rmou.

O Pro� sco II é um projeto nacio-
nal, que envolve os demais estados 
brasileiros. O objetivo do programa 
é contribuir para a sustentabilidade 
� scal dos Estados por meio da mo-
dernização da gestão fazendária, 
administração tributária e gestão 
do gasto público. “Ao potencializar 
o desempenho da fazenda pública, 
aumentar a arrecadação tributária, 
e incrementar a e� ciência do gasto 
público, o Estado do Rio Grande do 
Norte poderá melhorar a prestação 
de serviços de qualidade para seus 
cidadãos”, traz parte da justi� cativa 
da mensagem do Executivo.

Procurado pela reportagem do 
AGORA RN para comentar a auto-
rização do contrato junto ao BID, 
o titular da Secretaria Estadual de 
Tributação (SET), Carlos Eduardo 
Xavier, limitou-se a dizer que estava 
em férias.

DIVULGAÇÃO

Deputados votaram favoráveis ao governo estadual nesta quarta-feira

MODERNIZAÇÃO  | Contrato 
entre governo e BID faz parte 
do Programa Profisco II e 
visa modernizar a Secretaria 
de Tributação
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CRÍTICA

ADENILSON COSTA
REPÓRTER DE POLÍTICA

“Acho que a governadora 
Fátima não tem compe-
tência na hora de escolher 

quais obras que devem ser realiza-
das. Por isso, que durante esses 4 
anos de gestão, o Estado não avan-
çou”, criticou o deputado estadual 
Nelter Queiroz (MDB), sobre os in-
vestimentos que a governadora Fá-
tima Bezerra (PT) fez em obras que 
ele considera de pouca “utilidade” 
para o Rio Grande do Norte, ou se-
ja, que ela não tem critérios e não 
sabe priorizar as obras necessárias 
para o desenvolvimento do Estado.

Em entrevista ao jornal AGO-
RA RN, nesta terça-feira 8, Nelter 

Queiroz a� rmou que só resta � -
car olhando para um Estado que, 
“não tem a visão de gerar empre-
go e renda para o povo mais sim-
ples. Um Rio Grande do Norte que 
não avançou durante os 4 anos de 
gestão da governadora Fátima 
Bezerra”.

Segundo o deputado, a governa-
dora está investindo mais de R$ 10 
milhões em um novo posto � scal 
que � ca na divisa entre Rio Grande 
do Norte e Paraíba. Esse posto � scal, 
vai � scalizar o quê? Atualmente, em 
nosso país inteiro, a � scalização é 
feita de forma informatizada. Isso 
é lamentável. Esse valor servirá pa-
ra fazer outro trecho na estrada de 
Serra de Santana, que liga Lagoa 
Nova ao município de Tenente Lau-

rentino. Lá nós temos agricultura, 
indústrias e o desenvolvimento do 
turismo religioso”, sugeriu.

De acordo com Nelter Queiroz, 
“a governadora Fátima está cons-
truindo obras que não são impor-
tantes para o nosso Estado. Por 
exemplo, ela gastou R$ 11 milhões 
de reais na reforma e ampliação 
do Papódromo, um equipamento 
que é utilizado esporadicamente”, 
lamentou.

Nelter explicou que, com os re-
cursos investidos no Papódromo, 
“Fátima Bezerra poderia ter aplica-
do na infraestrutura do asfalto que 
dá acesso a RN de São Tomé a Cerro 
Corá e Serra de Santana. Já que lá 
moram pessoas simples e poderia 
gerar empregos e renda”, � nalizou.
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REPRODUÇÃO

O plenário da Câmara Muni-
cipal de Natal aprovou em 
segunda discussão, o Projeto 

de Lei n° 21/2020 apresentado pela 
vereadora Nina Souza (PDT), que 
dispõe sobre a autorização do cargo 
de Agente Educacional no quadro de 
pessoal do município de Natal. Com 
isso, a matéria segue agora para san-
ção ou veto do Executivo.

De acordo com o texto, os agen-
tes educacionais deverão ser lotados 
em escolas de ensino fundamental 
I e II, fazendo a interligação entre a 
escola e as famílias dos alunos ma-
triculados na rede. Os requisitos, 
atribuições, jornada de trabalho, ven-
cimento e número de vagas, deverão 
ser de� nidos pelo órgão gestor. A do-
tação orçamentária para execução 
desta lei � cará a cargo das dotações 
especí� cas dos recursos destinados 

ao desenvolvimento e manutenção 
do ensino.

“Temos salas de aula lotadas e 

professores sobrecarregados com a 
quantidade de trabalho, fato que pre-
judica signi� cativamente o processo 

de aprendizagem. Assim, conside-
rando as atribuições do cargo, não 
restam dúvidas que o Agente Edu-

cacional irá fazer diferença no con-
texto escolar, não só no atendimento 
como em toda a sua função dentro 
do ambiente escolar”, defendeu Nina 
Souza.

Outro destaque foi a aprovação 
em segunda discussão de uma pro-
posta da vereadora Camila Araújo 
(PSD) sobre a inclusão no Sistema 
de Saúde municipal de políticas 
públicas de saúde que favoreçam o 
diagnóstico precoce e tratamento da 
� bromialgia. Segundo a autora, essa 
lei vai criar um mecanismo para con-
tribuir com o público alvo. “Trata-se 
de aprimorar o atendimento prefe-
rencial já oferecido aos idosos, ges-
tantes, através de legislação federal”.

Em regime de urgência, os parla-
mentares deram parecer favorável a 
uma proposição encaminhada pelo 
vereador Preto Aquino (PSD) que 
denomina de Vereador Ney Lopes 
Júnior prédio no qual funciona o Pro-
con Municipal. “Considero uma justa 
e oportuna homenagem a uma � gura 
pública que tanto lutou para que os 
direitos dos consumidores natalen-
ses fossem respeitados”, recordou 
Preto Aquino.

ADJA BRITO
REPÓRTER DE POLÍTICA

É fato que o ex-prefeito de Natal, 
Carlos Eduardo Alves (PDT), 
está percorrendo o Rio Gran-

de do Norte de ponta a ponta, já 
que faz questão de registar em suas 
redes sociais as diversas viagens e 
encontros com lideranças do Lito-
ral ao Sertão. Também é fato que 
o pedetista vai concorrer a algum 
cargo eletivo nas Eleições Gerais 
de 2022. No entanto, quando o as-
sunto é: Carlos Eduardo Alves será 
candidato a qual cargo em 2022? 
O ex-prefeito desconversa e deixa 
a resposta em aberto. Porém, nas 
entrelinhas, assume o desejo de dis-
putar o governo do Estado, mas que 
para alcançar seu objetivo, terá que 
aglutinar forças políticas em torno 
de seu nome. 

“Eu quero sentar na cadeira que 
Fátima está sentada.  E só tem uma. 
Eu tenho que ganhar dela para sen-
tar nesta cadeira”, a� rmou o ex-pre-
feito, tecendo comentários que ao 
longo dos anos teria sido aliado de 
Fátima. Recentemente, em entrevis-

ta à Liberdade FM de Parnamirim, 
Carlos Eduardo a� rmou que preten-
de disputar a cadeira da governado-
ra Fátima Bezerra (PT). 

Com seus argumentos, Carlos 
Eduardo gera outra incógnita: ao 

mesmo tempo que manifesta ser 
oposição à governadora, se diz dis-
posto a dialogar com a mesma. “Isso 
é um processo político de constru-
ção, e eu tenho conversado com as 
forças políticas do Rio Grande do 

Norte sem qualquer preconceito 
ideológico. Claro que eu tenho meu 
ideário político e não o revogo, mas 
também político que não dialoga, � -
ca só. Então, eu não tenho nenhuma 
di� culdade em falar com a governa-
dora Fátima Bezerra”, declarou.

O ex-prefeito, estando disposto 
ao diálogo com Fátima, informou 
que o seu partido não descarta a 
possibilidade dele disputar uma va-
ga no Senado Federal. “O PDT sabe 
que não é uma questão pessoal eu 
disputar o governo do Estado. O 
PDT sabe que devemos atrair alia-
dos. Estou lutando para conseguir as 
alianças políticas, caso não as consi-
ga, meu partido acredita que devo 
concorrer ao Senado da República”, 
comentou Carlos Eduardo, ventilan-
do uma possível composição com 
a governadora Fátima Bezerra na 
chapa majoritária, e evidenciando o 
seu potencial eleitoral, dizendo que, 
em 2018, apesar de ter perdido para 
Fátima Bezerra em 90% dos muni-
cípios, teve uma votação expressiva 
na região metropolitana de Natal.

Questionados sobre um encon-
tro com o ministro das Comunica-

ções Fábio Faria, Carlos Eduardo 
não negou a reunião, mas descartou 
qualquer composição ou apoio ao 
ministro. A conversa com o ministro 
seria no tom de uma chapa Carlos 
Eduardo - governador, Fábio – se-
nador. “Temos amigos em comum 
que � zeram este encontro. Eles me 
perguntaram se eu poderia estar 
presente e respondi que sim, a� nal 
é um ministro de Estado. Eu fui lá e 
conversei, agora a nossa di� culdade 
está na questão nacional. A condi-
ção para fechar com Fábio Faria é 
apoiar o presidente Bolsonaro, en-
tão aí realmente não prospera, não 
dá”, frisou.

Em relação ao prefeito de Na-
tal Álvaro Dias (PSDB), o pedetista 
a� rmou que nutrem um respeito 
mútuo e citou que o atual gestor do 
município de Natal manteve muitos 
secretários ligados a ele, porém não 
seria uma via com a qual pudesse 
contar. “Álvaro tomou o rumo dele”, 
limitou-se a dizer. Carlos Eduardo 
durante toda a entrevista lembrou 
o legado de seu pai Agnelo Alves, 
político in� uente no Rio Grande do 
Norte.

Câmara de Natal cria o cargo de Agente 
Educacional na Rede Municipal de Ensino

Carlos Eduardo continua sem saber 
seu destino político nas eleições de 2022

PLENÁRIO | Outro destaque 
foi o que denomina de 
Vereador Ney Lopes Júnior 
prédio no qual funciona o 
Procon Municipal

Projeto de lei, de autoria da vereadora Nina Souza, segue agora para sançao ou veto pelo prefeito de Natal Álvaro Dias

Ex-prefeito Carlos Eduardo não assume se é contra ou a favor de Fátima Bezerra

INDECISO

O marquês de Sade, políti-
co, � lósofo e escritor francês, 
famoso por sua sexualidade 
libertina, diz que o espírito 
de um homem moral é todo 
tranquilidade e paz, o contrá-
rio é a “perturbação perpétua, 
que impulsiona e identi� ca o 
revolucionário”. Cercados de 
teorias conspiratórias, os Illu-
minati foram uma sociedade 
secreta, na época do Iluminis-
mo, fundada pelo professor 
de direito canônico Adam 
Weishaupt, que se opunha à 
superstição e à religião. Se a 
razão moral é a única forma 
de autogoverno do homem, a 
ideia do estímulo à paixão e ao 
fanatismo, provocaria obriga-
toriamente a necessidade de 
dominação. 

“Um homem tem tantos 
mestres quanto tem vícios. 
Promovendo o vício, o regime 
promove a escravidão, que 
pode ser transformada em 
controle político”, escreve E. 
Michael Jones, em Libido Do-
minandi. O potencial para a 
insurreição e a necessidade de 
controle nasce da inclinação 
desordenada para o prazer. 
Píer Vicenzo Piazza, em Homo 
Biologicus, aponta diferentes 
circuitos cerebrais para felici-
dade e prazer, a felicidade, uma 
ausência de necessidades, e o 
prazer uma insatisfação pere-
ne, a busca perpétua de novas 
sensações. O prazer, o vício, a 
sexualidade, não o interesse 
próprio, são as forças gravita-
cionais que agitam os homens. 
As rodas da engrenagem que 
alimentam a manipulação po-
lítica consistem em tornar a 
paixão ou o desejo um instru-
mento de controle político. In-
cite o vício, controle o homem; 
a libertação, prometida pelo 
Iluminismo foi lida, em outro 
tempo, por Santo Agostinho, 
como uma escravidão. Para o 
marquês de Sade, as paixões 
são politicamente necessárias 
para mover as massas inertes 
para a revolução. O conceito de 
libertação torna todas as revo-
luções possíveis. Todos os regi-
mes totalitários, construíram 
sua teoria de controle social no 
desejo de reprogramar o com-
portamento humano, a antiga 
ordem, baseada na natureza, 
tradição e revelação, substituí-
da pela vontade de poder. An-
tes, a fogueira revolucionária 
deve ser acesa, com a ideia de 
libertação, liberação ilimitada 

dos prazeres, paixões e vícios, 
até que a desordem avance no 
descontrole, inquietação social 
e caos, e exijam uma imposição 
externa, totalitária, que to-
mando a lei em suas mãos es-
tabeleça um novo controle po-
lítico. Agora � ca fácil entender 
o estímulo à falsa libertação, 
pelo afastamento da moral, da 
religião, dos costumes, da tra-
dição, da cultura, substituídos 
por uma ética individualista e 
egoísta, onde a família, a co-
munidade, os valores sejam 
vistos como freios aos prazeres 
e à liberdade pessoal, perdendo 
assim o sentido. A anulação da 
religião e da cultura, a destrui-
ção dos laços comunitários e 
familiares, substituídos por va-
lores identitários como cor da 
pele ou sexualidade, pela bus-
ca desenfreada dos prazeres, 
através da liberação sexual, do 
uso de drogas, serviriam como 
veículos de subversão social e 
a seguir de controle político. 
Todas as formas de libertação, 
estimuladas pelas � loso� as to-
talitárias visam ao controle de 
grupos, enfeitiçados pela ideia 
de libertação, que se transfor-
mará em servidão. O vácuo no 
coração da moral iluminista 
levou ao caos social na França 
revolucionária, demandando 
mecanismos de controle social 
como consequência necessária 
da libertação, para que se freas-
se a orgia de sangue, no mundo 
revolucionário que desconsi-
derava o fundamento religioso 
da moral. A razão sempre leva 
a ideias con� itantes sobre o ca-
minho a ser tomado, ao regime 
totalitário resta criar uma no-
va igreja, onde a teologia como 
modelo gera uma ideologia de 
acordo com a conveniência de 
seus líderes. Até emergir o co-
munismo, nos cem anos que 
se seguiram à revolução fran-
cesa, o método Illuminati era 
sinônimo de revolução, tanto 
na teoria quanto na prática. A 
partir daí a ideia de revolução, 
desenvolvida nos duzentos 
anos seguintes, demarcou os 
termos que seriam de� nitivos, 
como colocados por E. Michael 
Jones “a batalha pela liberta-
ção seria a um só tempo uma 
batalha semântica e pelo con-
trole da alma, e o controle seria 
sempre a essência da práxis re-
volucionária, não importando 
o quanto o termo liberdade 
fosse usado para justi� car seu 
oposto”.

TENTAÇÕES LIBERTÁRIAS 
E TIRANIAS TOTALITÁRIAS

* Geraldo Ferreira é médico e presidente do Sindicato dos Médicos do RN Sinmed

A BEM DA
VERDADE

Dr. Geraldo Ferreira

Assembleia autoriza governo 
do RN a contratar empréstimo 

Nelter Queiroz: “Durante esses quatro 
anos de gestão, o Estado não avançou”

ADJA BRITO
REPÓRTER DE POLÍTICA

A Assembleia Legislativa do Rio 
Grande do Norte aprovou, 
em sessão ordinária nesta 

quarta-feira 8, por maioria de votos, 
autorização para o governo do Esta-
do celebrar contrato de operação de 
crédito com o Banco Interamericano 
de Desenvolvimento (BID) no valor 
de US$ 36 milhões (R$ 199 milhões).  
A permissão veio por meio da apro-
vação do Projeto de Lei 27/2021, de 
autoria do Poder Executivo, e versa 
sobre o Programa de Modernização 
da Gestão Fiscal do Estado do Rio 
Grande do Norte, denominado de 
Pro� sco II RN. O investimento total 
do programa será de US$ 40 milhões, 
sendo US$ 36 milhões de � nancia-
mento BID e US$ 4 milhões (R$ 22,12 
milhões) de contrapartida.

Líder do governo na Assembleia, 
o deputado Francisco do PT eviden-
ciou que o projeto foi analisado por 
várias comissões da Assembleia Le-
gislativa. “Este assunto já foi discuti-
do amplamente e muito conhecido 
de quem integra o Poder Legislativo, 
passou por várias comissões, sendo 
aprovado em todas. Vai contribuir 
para aparelhar e modernizar a ges-
tão pública”, frisou o petista.

Durante a votação, o deputado 
Hermano Morais (PSB) defendeu 
o projeto, dizendo da importância 

de modernizar a máquina pública, 
sobretudo a pasta que lida com 
arrecadação do Estado. “Apesar 
do setor já funcionar muito bem, a 
última vez que ouvi falar em investi-
mentos para aparelhar a Secretaria 
de Tributação foi durante o governo 
de Garibaldi Filho. Então, já está no 
momento de modernizar, e os re-
cursos contratados através do BID 
vão impulsionar e melhorar ainda 
mais as condições de funcionamen-
to da gestão fazendária”, comentou.

Já o emedebista Nelter Queiroz 
foi o único deputado contrário à 
aprovação do projeto, justi� cando 
que atualmente a � scalização, tanto 
no âmbito federal quanto no esta-
dual, é toda informatizada. “Eu olho 
este pedido com preocupação. On-
tem, fui a São Rafael e passando pela 
PRF, vi cinco veículos novos da SET 
no pátio da polícia rodoviária. Tam-
bém lembro que foram gastos mais 
de R$ 10 milhões em um posto de 
� scalização da SET na divisa entre o 
Rio Grande do Norte e a Paraíba, na 

altura de Caicó. Além do mais, todas 
as � scalizações são feitas através de 
informatização, por não vejo neces-
sidade dessa verba”, a� rmou.

O Pro� sco II é um projeto nacio-
nal, que envolve os demais estados 
brasileiros. O objetivo do programa 
é contribuir para a sustentabilidade 
� scal dos Estados por meio da mo-
dernização da gestão fazendária, 
administração tributária e gestão 
do gasto público. “Ao potencializar 
o desempenho da fazenda pública, 
aumentar a arrecadação tributária, 
e incrementar a e� ciência do gasto 
público, o Estado do Rio Grande do 
Norte poderá melhorar a prestação 
de serviços de qualidade para seus 
cidadãos”, traz parte da justi� cativa 
da mensagem do Executivo.

Procurado pela reportagem do 
AGORA RN para comentar a auto-
rização do contrato junto ao BID, 
o titular da Secretaria Estadual de 
Tributação (SET), Carlos Eduardo 
Xavier, limitou-se a dizer que estava 
em férias.

DIVULGAÇÃO

Deputados votaram favoráveis ao governo estadual nesta quarta-feira

MODERNIZAÇÃO  | Contrato 
entre governo e BID faz parte 
do Programa Profisco II e 
visa modernizar a Secretaria 
de Tributação
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“Acho que a governadora 
Fátima não tem compe-
tência na hora de escolher 

quais obras que devem ser realiza-
das. Por isso, que durante esses 4 
anos de gestão, o Estado não avan-
çou”, criticou o deputado estadual 
Nelter Queiroz (MDB), sobre os in-
vestimentos que a governadora Fá-
tima Bezerra (PT) fez em obras que 
ele considera de pouca “utilidade” 
para o Rio Grande do Norte, ou se-
ja, que ela não tem critérios e não 
sabe priorizar as obras necessárias 
para o desenvolvimento do Estado.

Em entrevista ao jornal AGO-
RA RN, nesta terça-feira 8, Nelter 

Queiroz a� rmou que só resta � -
car olhando para um Estado que, 
“não tem a visão de gerar empre-
go e renda para o povo mais sim-
ples. Um Rio Grande do Norte que 
não avançou durante os 4 anos de 
gestão da governadora Fátima 
Bezerra”.

Segundo o deputado, a governa-
dora está investindo mais de R$ 10 
milhões em um novo posto � scal 
que � ca na divisa entre Rio Grande 
do Norte e Paraíba. Esse posto � scal, 
vai � scalizar o quê? Atualmente, em 
nosso país inteiro, a � scalização é 
feita de forma informatizada. Isso 
é lamentável. Esse valor servirá pa-
ra fazer outro trecho na estrada de 
Serra de Santana, que liga Lagoa 
Nova ao município de Tenente Lau-

rentino. Lá nós temos agricultura, 
indústrias e o desenvolvimento do 
turismo religioso”, sugeriu.

De acordo com Nelter Queiroz, 
“a governadora Fátima está cons-
truindo obras que não são impor-
tantes para o nosso Estado. Por 
exemplo, ela gastou R$ 11 milhões 
de reais na reforma e ampliação 
do Papódromo, um equipamento 
que é utilizado esporadicamente”, 
lamentou.

Nelter explicou que, com os re-
cursos investidos no Papódromo, 
“Fátima Bezerra poderia ter aplica-
do na infraestrutura do asfalto que 
dá acesso a RN de São Tomé a Cerro 
Corá e Serra de Santana. Já que lá 
moram pessoas simples e poderia 
gerar empregos e renda”, � nalizou.
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Política
Ministro Rogério Marinho (FOTO), depois 

de ter sido convidado pelo presidente Jair Bol-
sonaro, para juntos se � liarem ao PL, foram 
muito bem recebidos por João Maia. Rogério 
teve uma conversa com Álvaro Dias. Álvaro vai 
conversar com alguns companheiros do PSDB 
municipal para ir para o PL. Álvaro não teve 
um bom diálogo com presidente estadual do 
PSDB, Ezequiel Ferreira, devido a escolhas de 
presidentes diferentes. 

REPRODUÇÃO

Carnatal
Tudo pronto para o Carna-

tal, começando hoje, quinta fei-
ra, tudo organizado, seguindo 
as recomendações da OMS, in-
clusive mesmo as pessoas que 
tenham abadá, camarote, ar-
quibancada, essas pessoas tem 
que se dirigir para o centro de 
convenções ou Natal Shopping, 
apresentando seu cartão de 
vacinação você receberá uma 
pulseira, essa pulseira é � xa os 
04 dias, pulseira é intransferível, 
o evento está bastante organi-
zado o carnatal 2021. Não deixe 
para última hora para pegar 
sua pulseira, pois a � la poderá 
está muito grande. 

Band
Muito feliz, 32 anos de Band 

Natal, a Band está cada dia 
mais aumentando a sua audi-
ência e alcance, a Band dispara 

em tudo que é evento, cober-
turas total de esporte a mú-
sica, aos problemas de Natal, 
sucesso total, inclusive a Band 
Nacional em Janeiro estreia o 
nosso querido Faustão, sucesso 
garantido. Muitos outros que 
foram demitidos da Globo es-
tão procurando a Band, sinal 
que a Band em 2022 vai crescer 
em todo o Brasil.

Providências
É necessário algum órgão 

tomar providências em relação 
a carestia dos combustíveis, 
depois do aumento do com-
bustível tem aumentado tudo, 
exemplo: loja que vendia rou-
pas de R$ 30 agora está de R$ 
50, a cesta básica em geral au-
mentou, é necessário uma  re-
dução, o fumo só entra no bolso 
do pobre assalariado. Alguém 
tem que fazer alguma coisa!

As sobras do leilão 5G reali-
zado em novembro último 
devem ser leiloadas no ano 

que vem numa data ainda a ser de� -
nida. São 15% dos lotes disponíveis 
na faixa de 26 GHz não vendidas por 
inde� nições quanto ao modelo de 
negócio.

Essa frequência não teria inte-
ressado as operadoras por terem 
uma menor penetração de cober-
tura, forçando as empresas a man-
terem equipamentos mais caros em 
funcionamento para emitir um sinal 
mais forte.

Durante audiência no Senado, 
nesta quarta-feira, 8, o ministro das 
Comunicações, Fábio Faria, consi-
derou que a oferta dessa frequência 
poderá ser feita rapidamente, sem 
a necessidade de um novo aval do 
Tribunal de Contas da União (TCU). 
Mas não � xou uma data para acon-
tecer, podendo ser no primeiro ou 
no segundo semestre.

“Acredito então que poderemos 
completar essas 15 faixas, esses 15 
espectros, assim que a modelagem 
de negócio � que mais clara e a Ana-

tel entenda que é o momento mais 
oportuno”, a� rmou.

O leilão do 5G ofereceu lotes 
nacionais e regionais de quatro fai-
xas: 700 megahertz (MHz), 2,3 GHz, 
3,5 GHz e 26 GHZ arrebatados pela 
Claro, Vivo e Tim, as maiores opera-
doras do país.

Trata-se do “� lé mignon” do 5G 
com cobertura nacional, com velo-
cidades até cem vezes mais rápidas 
que as do 4G.

Já na faixa de 26 GHz, foram colo-
cados à venda 103 lotes, com poucos 
interessados. Os vencedores paga-
riam R$ 352 milhões em outorgas, 
valor bem inferior ao das outras fre-
quências, nas quais as operadoras re-
passarão R$ 6,8 bilhões para a União.

A tecnologia 5G é a quinta ge-
ração de internet móvel que che-
gará ao Brasil com maior alcance 

e velocidade que promete grande 
revolução.

A nova rede 5G permitirá a in-
terconexão de equipamentos e dis-
positivos e possibilitando o acesso 
a produtos inovadores e utilidades 
domésticas, desenvolvendo a cha-
mada Internet das Coisas (IoT).

Essa tecnologia permitirá a in-
terconexão de diversos outros equi-
pamentos em casa ou no escritório. 
A nova tecnologia possibilitará o 
uso em telefones celulares e gadgets 
que não são conectados à rede wi�  
ou internet por cabo.

Ter um aparelho com 5G pos-
sibilitará um melhor tempo de 
processamento de downloads e 
uploads, uma maior velocidade na 
transferência de dados por segundo 
e uma economia de até 90% no con-
sumo de energia dos aparelhos.

Sobras do leilão do 5G serão 
ofertadas apenas no ano que vem

Ministro das Comunicações, Fábio Faria: audiência no Senado

LOTES | Durante audiência 
no Senado, nesta quarta-
feira, o ministro das 
Comunicações, Fábio Faria, 
considerou que a oferta 
dessa frequência poderá 
ser feita rapidamente, sem 
a necessidade de um novo 
aval do Tribunal de Contas 
da União

Amigo secreto: expectativa 
de movimentar R$ 6,3 
bilhões na economia

PRESENTES

Tradicional brincadeira do 
mês de dezembro, o ‘amigo 
secreto’ (ou amigo oculto, 

dependendo da região do país) fará 
parte das comemorações neste � m 
de ano de boa parte dos brasileiros. 
De acordo com um levantamento 
realizado pela Confederação Nacio-
nal de Dirigentes Lojistas (CNDL) e 
pelo Serviço de Proteção ao Crédi-
to (SPC Brasil), em parceria com a 
O� er Wise Pesquisas, 37% dos con-
sumidores pretendem participar de 
amigo secreto este ano. Estima-se 
que 59,7 milhões de pessoas de-
vam participar deste tipo de evento 
no período do Natal. Entre os que 
devem entrar na brincadeira, 53% 
adoram participar deste tipo de 
evento, 48% consideram que é uma 
boa maneira de economizar nos 
presentes e 14% participam apenas 
para não serem julgados como an-
tissociais.

Por outro lado, entre os 44% 
que não pretendem participar, 
34% a� rmam que não gostam da 
brincadeira, 30% querem evitar 
aglomeração de pessoas devido à 
pandemia, com queda de 11 pon-
tos percentuais em comparação 
à 2020, e 28% não irão participar 
porque parentes, amigos ou cole-
gas de trabalho não tem o costu-
me de fazer esta brincadeira.

Para o presidente da CNDL, José 
César da Costa, o amigo secreto é 
uma excelente forma de driblar os 
efeitos da crise sem abrir mão do 
ato de presentear. “Este ano, com 

o avanço da vacinação, as pessoas 
estão mais seguras para participar 
de eventos e confraternizações, e o 
amigo secreto é uma boa maneira 
de presentear sem sobrecarregar 
o orçamento. É uma confraterni-
zação coletiva que resolve a obri-
gação de comprar presentes para 
várias pessoas, já que cada um se 
encarrega de presentear apenas um 
participante e, no � m, ninguém � ca 
sem presente. Neste tipo de brinca-
deira, todos presenteiam e saem 
presenteados e é bastante comum 
estabelecer um limite para o valor a 
ser gasto”, destaca Costa.

Em média, os consumidores 
pretendem participar de 1,6 evento 
de amigo secreto, principalmente 
entre familiares (75%), com amigos 
(36%) e com colegas do trabalho 
(26%). Os consumidores preten-
dem gastar R$ 64,4 com cada pre-
sente, em média. Estima-se que a 
brincadeira movimente R$ 6,3 bi-
lhões na economia.

Apesar de a brincadeira ter seu 
lado positivo, Costa alerta para os 
cuidados com orçamento. “O que 
à primeira vista parece vantajoso, 
pode � car caro se o consumidor 
decidir entrar em todos os amigos 
secretos do seu círculo de convi-
vência. A dica é participar apenas 
de comemorações em que o preço é 
estipulado com antecedência. Tam-
bém vale analisar se esse dinheiro 
não fará falta no orçamento ao � nal 
do mês, comprometendo assim o 
pagamento das contas”, orienta.

Informe de primeira mão 
sobre o carnatal

Coordenador do Carnatal, Ale-
xandre Mulatinho informa que os 
credenciamentos da imprensa serão 
feitos no Centro de Convenções; tem 
que portar o cartão de vacina e o 
cartão de acesso do evento que foi 
entregue junto com a credencial, se 
não for assim, não terá como entrar 
no evento.

Segurança do Carnatal
Conversei com nosso amigo Ca-

beça Branca, comandante da PMRN, 
a segurança ao redor do evento é 
por conta da segurança pública, o 
policiamento estará em toda área, 
a segurança interna é por conta da 
destaque, que também já contratou 
um número de vigilantes, seguran-
ça, policiais que estejam de férias, 
está tudo organizado para seguran-
ça do Carnatal conforme destaque e 
Secretaria de Segurança Pública.

Bolsonaro
Presidente Jair Messias Bolso-

naro decretou para que houvesse a 
liberação de verbas para efetuar o 
pagamento do auxílio Brasil, para 
milhares de pessoas que estão pas-
sando por necessidade, auxílio é par-
tir de 400 reais. Parabéns, Bolsonaro! 
Ainda em tempo: como a imprensa 
tem batido muito no presidente, ele 
foi eleito a personalidade do ano de 
2021, pela revista Time, inclusive a 
revista mais importante do Estados 
Unidos. Valeu Bolsonaro!

Debate
Preço dos combustíveis tem 

sido muito debatido por taxistas 
e motoristas de aplicativo, a Co-
missão do Senado aprovou uma 
redução do preço do combustível, 
ainda irá passar pela Câmara Fede-
ral, porém já e um bom sinal para 
que não entremos 2022 tendo mais 
aumentos.
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Política
Ministro Rogério Marinho (FOTO), depois 

de ter sido convidado pelo presidente Jair Bol-
sonaro, para juntos se � liarem ao PL, foram 
muito bem recebidos por João Maia. Rogério 
teve uma conversa com Álvaro Dias. Álvaro vai 
conversar com alguns companheiros do PSDB 
municipal para ir para o PL. Álvaro não teve 
um bom diálogo com presidente estadual do 
PSDB, Ezequiel Ferreira, devido a escolhas de 
presidentes diferentes. 

REPRODUÇÃO

Carnatal
Tudo pronto para o Carna-

tal, começando hoje, quinta fei-
ra, tudo organizado, seguindo 
as recomendações da OMS, in-
clusive mesmo as pessoas que 
tenham abadá, camarote, ar-
quibancada, essas pessoas tem 
que se dirigir para o centro de 
convenções ou Natal Shopping, 
apresentando seu cartão de 
vacinação você receberá uma 
pulseira, essa pulseira é � xa os 
04 dias, pulseira é intransferível, 
o evento está bastante organi-
zado o carnatal 2021. Não deixe 
para última hora para pegar 
sua pulseira, pois a � la poderá 
está muito grande. 

Band
Muito feliz, 32 anos de Band 

Natal, a Band está cada dia 
mais aumentando a sua audi-
ência e alcance, a Band dispara 

em tudo que é evento, cober-
turas total de esporte a mú-
sica, aos problemas de Natal, 
sucesso total, inclusive a Band 
Nacional em Janeiro estreia o 
nosso querido Faustão, sucesso 
garantido. Muitos outros que 
foram demitidos da Globo es-
tão procurando a Band, sinal 
que a Band em 2022 vai crescer 
em todo o Brasil.

Providências
É necessário algum órgão 

tomar providências em relação 
a carestia dos combustíveis, 
depois do aumento do com-
bustível tem aumentado tudo, 
exemplo: loja que vendia rou-
pas de R$ 30 agora está de R$ 
50, a cesta básica em geral au-
mentou, é necessário uma  re-
dução, o fumo só entra no bolso 
do pobre assalariado. Alguém 
tem que fazer alguma coisa!

As sobras do leilão 5G reali-
zado em novembro último 
devem ser leiloadas no ano 

que vem numa data ainda a ser de� -
nida. São 15% dos lotes disponíveis 
na faixa de 26 GHz não vendidas por 
inde� nições quanto ao modelo de 
negócio.

Essa frequência não teria inte-
ressado as operadoras por terem 
uma menor penetração de cober-
tura, forçando as empresas a man-
terem equipamentos mais caros em 
funcionamento para emitir um sinal 
mais forte.

Durante audiência no Senado, 
nesta quarta-feira, 8, o ministro das 
Comunicações, Fábio Faria, consi-
derou que a oferta dessa frequência 
poderá ser feita rapidamente, sem 
a necessidade de um novo aval do 
Tribunal de Contas da União (TCU). 
Mas não � xou uma data para acon-
tecer, podendo ser no primeiro ou 
no segundo semestre.

“Acredito então que poderemos 
completar essas 15 faixas, esses 15 
espectros, assim que a modelagem 
de negócio � que mais clara e a Ana-

tel entenda que é o momento mais 
oportuno”, a� rmou.

O leilão do 5G ofereceu lotes 
nacionais e regionais de quatro fai-
xas: 700 megahertz (MHz), 2,3 GHz, 
3,5 GHz e 26 GHZ arrebatados pela 
Claro, Vivo e Tim, as maiores opera-
doras do país.

Trata-se do “� lé mignon” do 5G 
com cobertura nacional, com velo-
cidades até cem vezes mais rápidas 
que as do 4G.

Já na faixa de 26 GHz, foram colo-
cados à venda 103 lotes, com poucos 
interessados. Os vencedores paga-
riam R$ 352 milhões em outorgas, 
valor bem inferior ao das outras fre-
quências, nas quais as operadoras re-
passarão R$ 6,8 bilhões para a União.

A tecnologia 5G é a quinta ge-
ração de internet móvel que che-
gará ao Brasil com maior alcance 

e velocidade que promete grande 
revolução.

A nova rede 5G permitirá a in-
terconexão de equipamentos e dis-
positivos e possibilitando o acesso 
a produtos inovadores e utilidades 
domésticas, desenvolvendo a cha-
mada Internet das Coisas (IoT).

Essa tecnologia permitirá a in-
terconexão de diversos outros equi-
pamentos em casa ou no escritório. 
A nova tecnologia possibilitará o 
uso em telefones celulares e gadgets 
que não são conectados à rede wi�  
ou internet por cabo.

Ter um aparelho com 5G pos-
sibilitará um melhor tempo de 
processamento de downloads e 
uploads, uma maior velocidade na 
transferência de dados por segundo 
e uma economia de até 90% no con-
sumo de energia dos aparelhos.

Sobras do leilão do 5G serão 
ofertadas apenas no ano que vem

Ministro das Comunicações, Fábio Faria: audiência no Senado

LOTES | Durante audiência 
no Senado, nesta quarta-
feira, o ministro das 
Comunicações, Fábio Faria, 
considerou que a oferta 
dessa frequência poderá 
ser feita rapidamente, sem 
a necessidade de um novo 
aval do Tribunal de Contas 
da União

Amigo secreto: expectativa 
de movimentar R$ 6,3 
bilhões na economia

PRESENTES

Tradicional brincadeira do 
mês de dezembro, o ‘amigo 
secreto’ (ou amigo oculto, 

dependendo da região do país) fará 
parte das comemorações neste � m 
de ano de boa parte dos brasileiros. 
De acordo com um levantamento 
realizado pela Confederação Nacio-
nal de Dirigentes Lojistas (CNDL) e 
pelo Serviço de Proteção ao Crédi-
to (SPC Brasil), em parceria com a 
O� er Wise Pesquisas, 37% dos con-
sumidores pretendem participar de 
amigo secreto este ano. Estima-se 
que 59,7 milhões de pessoas de-
vam participar deste tipo de evento 
no período do Natal. Entre os que 
devem entrar na brincadeira, 53% 
adoram participar deste tipo de 
evento, 48% consideram que é uma 
boa maneira de economizar nos 
presentes e 14% participam apenas 
para não serem julgados como an-
tissociais.

Por outro lado, entre os 44% 
que não pretendem participar, 
34% a� rmam que não gostam da 
brincadeira, 30% querem evitar 
aglomeração de pessoas devido à 
pandemia, com queda de 11 pon-
tos percentuais em comparação 
à 2020, e 28% não irão participar 
porque parentes, amigos ou cole-
gas de trabalho não tem o costu-
me de fazer esta brincadeira.

Para o presidente da CNDL, José 
César da Costa, o amigo secreto é 
uma excelente forma de driblar os 
efeitos da crise sem abrir mão do 
ato de presentear. “Este ano, com 

o avanço da vacinação, as pessoas 
estão mais seguras para participar 
de eventos e confraternizações, e o 
amigo secreto é uma boa maneira 
de presentear sem sobrecarregar 
o orçamento. É uma confraterni-
zação coletiva que resolve a obri-
gação de comprar presentes para 
várias pessoas, já que cada um se 
encarrega de presentear apenas um 
participante e, no � m, ninguém � ca 
sem presente. Neste tipo de brinca-
deira, todos presenteiam e saem 
presenteados e é bastante comum 
estabelecer um limite para o valor a 
ser gasto”, destaca Costa.

Em média, os consumidores 
pretendem participar de 1,6 evento 
de amigo secreto, principalmente 
entre familiares (75%), com amigos 
(36%) e com colegas do trabalho 
(26%). Os consumidores preten-
dem gastar R$ 64,4 com cada pre-
sente, em média. Estima-se que a 
brincadeira movimente R$ 6,3 bi-
lhões na economia.

Apesar de a brincadeira ter seu 
lado positivo, Costa alerta para os 
cuidados com orçamento. “O que 
à primeira vista parece vantajoso, 
pode � car caro se o consumidor 
decidir entrar em todos os amigos 
secretos do seu círculo de convi-
vência. A dica é participar apenas 
de comemorações em que o preço é 
estipulado com antecedência. Tam-
bém vale analisar se esse dinheiro 
não fará falta no orçamento ao � nal 
do mês, comprometendo assim o 
pagamento das contas”, orienta.

Informe de primeira mão 
sobre o carnatal

Coordenador do Carnatal, Ale-
xandre Mulatinho informa que os 
credenciamentos da imprensa serão 
feitos no Centro de Convenções; tem 
que portar o cartão de vacina e o 
cartão de acesso do evento que foi 
entregue junto com a credencial, se 
não for assim, não terá como entrar 
no evento.

Segurança do Carnatal
Conversei com nosso amigo Ca-

beça Branca, comandante da PMRN, 
a segurança ao redor do evento é 
por conta da segurança pública, o 
policiamento estará em toda área, 
a segurança interna é por conta da 
destaque, que também já contratou 
um número de vigilantes, seguran-
ça, policiais que estejam de férias, 
está tudo organizado para seguran-
ça do Carnatal conforme destaque e 
Secretaria de Segurança Pública.

Bolsonaro
Presidente Jair Messias Bolso-

naro decretou para que houvesse a 
liberação de verbas para efetuar o 
pagamento do auxílio Brasil, para 
milhares de pessoas que estão pas-
sando por necessidade, auxílio é par-
tir de 400 reais. Parabéns, Bolsonaro! 
Ainda em tempo: como a imprensa 
tem batido muito no presidente, ele 
foi eleito a personalidade do ano de 
2021, pela revista Time, inclusive a 
revista mais importante do Estados 
Unidos. Valeu Bolsonaro!

Debate
Preço dos combustíveis tem 

sido muito debatido por taxistas 
e motoristas de aplicativo, a Co-
missão do Senado aprovou uma 
redução do preço do combustível, 
ainda irá passar pela Câmara Fede-
ral, porém já e um bom sinal para 
que não entremos 2022 tendo mais 
aumentos.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES/RN
REAVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1.034/2021
A Prefeitura Municipal de Bento Fernandes/RN, através da Comissão Permanente de 
Licitação – CPL torna público a Abertura do certame após suspensão da TOMADA DE 
PREÇOS N.º 003/2021, objeto: Contratação de Empresa Especializada para a Finalização 
da Construção das Unidades Básicas de Saúde nos Assentamentos TTL, Santa Tereza, 
Ubaia e na Comunidade de Riacho Fechado no Município de Bento Fernandes/RN, que será 
realizado as 09:00 (nove horas) do dia 24 de dezembro de 2021. O edital completo será 
disponibilizado por meio do e-mail l icitacaobentofernandes@gmail.com, ou 
www.licitafacil.tce.rn.gov.br, ou ainda na sala de licitações na sede da Prefeitura Municipal, 
situada a Rua Tiradentes, 66, Centro, Bento Fernandes/RN. Outras informações serão 
prestadas através do telefone (84) 3637- 0116.

Bento Fernandes/RN, em 08 de dezembro de 2021
Á Comissão (CPL)

 
PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
FACCAO SANTOS & CIA LTDA, CNPJ 10.561.345/0001-78, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Renovação de Licença Simplificada para uma 
Facção de Peças do Vestuário, localizada na Rua Joaquim Lolo, N° 464, Centro, São José do Seridó/RN - 
CEP: 59.378-000. 

Adriana Jane Santos Medeiros  
Proprietária 

 

 
 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE VELHOS/RN

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021

O MUNICÍPIO DE LAGOA DE VELHOS/RN - PREFEITURA MUNICIPAL, através de seu 
Pregoeiro no uso de suas atribuições legais, torna público que promoverá em 23 de 
deze mbro  de  2021 ,  às  09h00min ,  no  P o r t a l  de  Com pr as  P úb l i c as 
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/ - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021, 
objetivando a Aquisição de implementos agrícolas para o Município de Lagoa de 
Velhos/RN, conforme as especificações constantes no Termo de Referência, Anexo I do 
Edital. O Edital encontra-se disponível na sede da Prefeitura, Praça Fabião das 
Queimadas, nº 700, centro – Lagoa de Velhos/RN, no horário das 08h00min às 13h00min, 
de segunda a sexta-feira ou através do e-mail: cpl@lagoadevelhos.rn.gov.br.

Lagoa de Velhos/RN, em 07 de dezembro de 2021
Jackson Araújo Duarte

Pregoeiro

 
CONCESSÃO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO (LRO) 

 
M & F GRANITOS E MARMORES, CNPJ: 19.560.628/0001-70, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Regularização 
de Operação - LRO, com prazo de validade até 03/12/2023 para a Unidade de beneficiamento de mármore, 
granito e outras rochas ornamentais, localizada na Av. Presidente Dutra, 5 – Dom Jaime Câmara, CEP: 
59.628-795 – Mossoró-RN. 
 

Francisca Jussara dos Santos de Santana Dantas - Diretora 

 
 

 

 

 
PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 

 
MADEIREIRA PANCIERI LTDA, CNPJ: 07.412.785/0001-59, torna público que está requerendo da Secretaria 
Municipal de meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano - SEMUR, a Licença de Regularização de Operação,  
para Comercialização de Madeira (sem beneficiamento), Com Área Construção 579,23m2 e 05 funcionários, 
localizada na Av. Presidente Getúlio Vargas, 100, Monte Castelo, Parnamirim/RN; 
 

HENRIQUE PANCIERI NETTO 
SÓCIO-PROPRIETARIO 

 
 

 

 

 
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA  

 
MAR E BEER CERVEJAS ARTESANAIS LTDA, CNPJ: 34.180.429/0001-20 torna público que está 
requerendo a Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA – 
LICENÇA SIMPLIFICADA - LS para Fabricação de Cerveja e Chope localizada na Rua Ipê Caboclo, s/n, Nova 
Parnamirim, Parnamirim/RN.  

MAIRA AVILA BRAGA 
EMPRESÁRIA 

 
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
SENAR/RN

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE CONTRATO Nº 26/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2021

Contratante: Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Administração Regional do Rio 
Grande do Norte (SENAR-AR/RN). Contratado: SUNLINE VIAGENS E TURISMO LTDA. 
CNPJ: 00.878.230/0001-58. Objeto: contratação de empresa especializada para a prestação 
de serviço de emissão de bilhetes, serviços de reserva e ordens de passagens aéreas e 
serviços ans, para atender às necessidades do SENAR-AR/RN. Taxa de administração item 
01 valor: 50,00 item 02 valor: 50 e itens 03 a 06 (taxa zerada). Vigência: 07/12/2022.

Natal(RN), 08 de dezembro de 2021
José Álvares Vieira

Presidente do Conselho Administrativo SENAR-AR/RN

SINDICATO DAS EMPRESAS DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E DAS EMPRESAS DE ASSESSORAMENTO, 
PERÍCIAS, INFORMAÇÕES E PESQUISAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – SESCON/RN 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA  

 
 O Presidente do SINDICATO DAS EMPRESAS DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E DAS EMPRESAS 
DE ASSESSORAMENTO, PERÍCIAS, INFORMAÇÕES E PESQUISAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO 
NORTE - SESCON/RN, com sede e localização à Av. Romualdo Galvão, 470, Barro Vermelho - Natal/RN, 
convoca todos seus associados e corpo diretivo, para Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 20 de 
dezembro de 2021, para fins de: 

a. Aprovação de proposta para orçamento do exercício 2022; 
 

A assembleia será instalada em primeira convocação, às 08h00min e, em segunda convocação, às 09h00.  
 

   Pedro Henrique Júnior  
   Presidente 

 
 

 
2x5,5 

 

 

 
PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA 

 
SOLIS ENERGIAS RENOVÁVEIS SPE LTDA, CNPJ n° 39.616.666/0001-04, torna público que está 
requerendo ao Instituto de desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a 
Licença Prévia para a UFV SOLIS 42 MW – Geração de energia fotovoltaica, localizado na Fazenda Santo 
Alexandre, RN 064, s/n, Pureza/RN, Cep: 59.582-000. 

 
Marcelo Bezerra Guerreiro 

Sócio-Administrador 

 
 

 

 

Quatro criminosos fazem arrastão 
em ônibus na zona Norte de Natal
INSEGURANÇA | Vítima relata 
como foi ação criminosa, que 
aconteceu nesta terça-feira

Mais uma noite de medo 
para usuários de ônibus 
em Natal. Quatro crimi-

nosos assaltaram um veículo da 
linha 84, da empresa Guanabara, 
na noite desta quarta 7, na zona 
Norte da cidade.

Segundo relatos de uma ví-
tima, que prefere não ser iden-
ti� cada, o arrastão aconteceu 
por volta das 20h30, no trajeto 
zona Sul – zona Norte. Quando o 
transporte seguia próximo ao Rio 
Doce, ma estrada da Redinha, um 
casal subiu no ônibus e anunciou 
o assalto. Logo depois, outros dois 
homens se levantaram e se reve-
laram como comparsas do casal. 
Vários pertences, como celulares e 

bolsas, foram levados pela quadri-
lha. Após o crime, os criminosos 
fugiram.

Ainda segundo a vítima, o mo-
torista do alternativo perguntou 
se os passageiros queriam regis-
trar boletim de ocorrência, mas a 

maioria não quis ir até a delegacia.
“Eu fui depois que cheguei em 

casa fazer o B.O. Quando cheguei 
a delegacia já havia outro ônibus 
(da linha 72) que também tinha 
sido assaltado”, disse a vítima, que 
retornava do trabalho.

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

DIVULGAÇÃO

Bandidos agem sem difi culdades, em pontos movimentados da zona Norte

VAN TAMBÉM FOI LEVADA

SÃO JOSÉ DE MIPIBU

Carga avaliada em R$ 25 mil é roubada

Uma van do Mercado Livre, 
com carga avaliada em R$ 
25 mil, foi roubada na terça 

7 em Parnamirim, na Região Me-
tropolitana de Natal. Ao fazerem 
entregas na cidade, dois colabora-
dores da empresa foram abordados 
por dois criminosos em um carro. 
Os bandidos roubaram o veículo 
com toda carga junto, cerca de 100 
produtos.

O roubo aconteceu no conjun-
to Pitimbu, em Nova Parnamirim, 
mais precisamente nas proximi-
dades do local conhecido como 
“Toca da Raposa”. Os criminosos 
teriam se aproximado do veículo 
nas imediações da Rua Tenente 
Vitor Lourenço Bernardes, aborda-
ram os trabalhadores e mandaram 
que eles seguissem com a van até 

um local de mata, onde o carro foi 
tomado.

Após passar cerca de 15 minu-
tos com os funcionários, os crimi-
nosos fugiram. Apesar do crime, 

não houve agressão aos trabalha-
dores ou roubo de seus pertences.

Entre os materiais roubados, 
havia bolsas, tênis, livros, celulares, 
entre outros. 

Ocorrências foi registrada perto da “Toca da Raposa”, em Nova Parnamirim

Tentativa de assalto termina em morte

Uma tentativa de assalto ter-
minou com duas pessoas 
presas e uma morta em São 

José de Mipibu, na Região Metro-
politana de Natal, durante a manhã 
de quarta 8. Após abordar a vítima, 
disparos de arma de fogo foram efe-
tuados e um assaltante foi alvejado.

O caso aconteceu no conjunto 
Cidade Bela, em Taborda. Segundo 
a PM, três suspeitos estavam en-
volvidos no crime e chegaram em 
um carro para fazer o assalto. Dois 

disparos de arma de fogo foram fei-
tos contra os assaltantes. Um deles, 
identi� cado pelas iniciais R.O.D.O, 
tinha 27 anos e morreu.

Os outros dois suspeitos foram 
presos, sendo conduzidos e apre-
sentados às autoridades policiais na 
delegacia por uma guarnição.
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Com o objetivo de atender 
os foliões e minimizar o 
impacto no trânsito para 

quem transita nas imediações 
do Corredor da Folia, na Arena 
das Dunas, a Prefeitura do Natal 
– por meio da Secretaria Munici-
pal de Mobilidade Urbana – de� -
niu a operação Carnatal. A ação 
contará com a participação de 
agentes de mobilidade, viaturas 
e batedores.

De acordo com o inspetor 
Carlos Eugênio, trechos das vias 
da avenidas Prudente de Morais, 
Lima e Silva e Romualdo Galvão 
estarão bloqueados a partir das 
15 horas desta quinta-feira 9, na 
altura do circuito Arena das Du-
nas.

A orientação para o folião é 
de que se dirija à avenida utili-

zando transporte público, como 
ônibus, táxis, aplicativo ou ca-
rona amiga. O sistema de táxis e 
aplicativos terá pontos de esto-
cagens na Prudente de Morais, 
Romualdo Galvão e Padre João 
Damasceno.

A região também é atendida 
por várias linhas de transporte 
como 51, 37, 33a, entre outras 
oriundas de todas as regiões da 
cidade, com pontos de embar-
que e desembarque para passa-
geiros no complexo viário do 4o 
Centenário, Prudente de Morais 
e adjacências.

O órgão também está orien-
tando o público com relação ao 
trânsito das pessoas na região. 
A STTU pede que os motoristas, 
os condutores de motocicletas e 
pedestres respeitem a sinaliza-
ção. O pedestre para acessar o 
corredor de folia deve observar 
a sinalização, atravessar na faixa 
ou usar as passarelas localizadas 
em torno do Corredor da Folia. 
Os telefones 156 e 3232 1003 es-
tarão operando para ocorrências 
no trânsito e no transporte.

Com o objetivo de orientar os 
condutores de veículos sobre 
as formas corretas de esta-

cionar na via pública e o respeito às 
vagas especiais nos estacionamen-
tos e espaços públicos, a Prefeitura 
do Natal – por meio da Secretaria 
Municipal de Mobilidade Urbana 
– promove a partir desta semana 
uma série de ações dentro da cam-
panha “Vamos estacionar certo”.

O lançamento o� cial da ação 
acontece sábado 11, no bairro do 
Alecrim, entre as 8h e 11h da ma-
nhã. O bairro escolhido é um dos 
mais movimentados da cidade e 
daí a importância de orientar os 
motoristas e condutores de moto-
cicletas quantos às normas e con-
dutas corretas na hora de estacio-
nar o veículo.

A STTU lembra que além de 
desrespeito, estacionar sob a cal-
çada é uma infração grave (Artigos 
29, 68 e 181 - CTB) com multa de 
R$195,23 mais adição de cinco pon-
tos na CNH. Já estacionar em vaga 
de idoso/de� ciente é considerada 
infração gravíssima. A penalidade 
prevista pela legislação é multa 
no valor de R$293,47, além de sete 
pontos na Carteira Nacional de Ha-
bilitação.

Para os educadores e especialis-
tas em comportamento no trânsito, 

a atitude de estacionar na calçada 
ou em locais proibidos revela muito 
sobre o condutor do veículo e sua 
relação com a cidade e o papel do 
cidadão. “Ao desrespeitar as normas 
do CTB e colocar o outro em risco, 

� ca claro que o infrator está pen-
sando em si, no seu próprio bem em 
relação aos outros. Não é bem assim 
que tem que ser. Há lei e a lei é para 
ser respeitada”, destaca a secretária 
da STTU, Daliana Bandeira.

Além da campanha e � scaliza-
ção permanente, a Secretaria Muni-
cipal de Mobilidade Urbana orienta 
que quem observar um veículo es-
tacionado de forma irregular na via 
pública ou numa vaga especial no 

estacionamento de shoppings e su-
permercados sem a credencial, por 
exemplo, deve informar ao órgão 
por meio do telefone 156. A ligação 
é gratuita e o denunciante não pre-
cisa se identi� car.

STTU

STTU lembra que além de desrespeito, estacionar sob a calçada é uma infração grave com multa de R$195,23 mais adição de cinco pontos na CNH

Campanha alerta sobre estacionamento correto de veículos
MOBILIDADE

Definida a operação de trânsito e 
transporte para entorno do Carnatal
MICARETA | Trechos da 
Prudente de Morais, Lima 
e Silva e Romualdo Galvão 
estarão bloqueados a partir 
das 15 horas

ARTE: STTU

Sistema de táxis e aplicativos terá pontos de estocagens na Prudente de Morais, Romualdo Galvão e Padre João Damasceno
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES/RN
REAVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1.034/2021
A Prefeitura Municipal de Bento Fernandes/RN, através da Comissão Permanente de 
Licitação – CPL torna público a Abertura do certame após suspensão da TOMADA DE 
PREÇOS N.º 003/2021, objeto: Contratação de Empresa Especializada para a Finalização 
da Construção das Unidades Básicas de Saúde nos Assentamentos TTL, Santa Tereza, 
Ubaia e na Comunidade de Riacho Fechado no Município de Bento Fernandes/RN, que será 
realizado as 09:00 (nove horas) do dia 24 de dezembro de 2021. O edital completo será 
disponibilizado por meio do e-mail l icitacaobentofernandes@gmail.com, ou 
www.licitafacil.tce.rn.gov.br, ou ainda na sala de licitações na sede da Prefeitura Municipal, 
situada a Rua Tiradentes, 66, Centro, Bento Fernandes/RN. Outras informações serão 
prestadas através do telefone (84) 3637- 0116.

Bento Fernandes/RN, em 08 de dezembro de 2021
Á Comissão (CPL)

 
PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
FACCAO SANTOS & CIA LTDA, CNPJ 10.561.345/0001-78, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Renovação de Licença Simplificada para uma 
Facção de Peças do Vestuário, localizada na Rua Joaquim Lolo, N° 464, Centro, São José do Seridó/RN - 
CEP: 59.378-000. 

Adriana Jane Santos Medeiros  
Proprietária 

 

 
 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE VELHOS/RN

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021

O MUNICÍPIO DE LAGOA DE VELHOS/RN - PREFEITURA MUNICIPAL, através de seu 
Pregoeiro no uso de suas atribuições legais, torna público que promoverá em 23 de 
dezembro  de  2021 ,  às  09h00min ,  no  Po r t a l  de  C ompras  Púb l i cas 
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/ - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021, 
objetivando a Aquisição de implementos agrícolas para o Município de Lagoa de 
Velhos/RN, conforme as especificações constantes no Termo de Referência, Anexo I do 
Edital. O Edital encontra-se disponível na sede da Prefeitura, Praça Fabião das 
Queimadas, nº 700, centro – Lagoa de Velhos/RN, no horário das 08h00min às 13h00min, 
de segunda a sexta-feira ou através do e-mail: cpl@lagoadevelhos.rn.gov.br.

Lagoa de Velhos/RN, em 07 de dezembro de 2021
Jackson Araújo Duarte

Pregoeiro

 
CONCESSÃO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO (LRO) 

 
M & F GRANITOS E MARMORES, CNPJ: 19.560.628/0001-70, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Regularização 
de Operação - LRO, com prazo de validade até 03/12/2023 para a Unidade de beneficiamento de mármore, 
granito e outras rochas ornamentais, localizada na Av. Presidente Dutra, 5 – Dom Jaime Câmara, CEP: 
59.628-795 – Mossoró-RN. 
 

Francisca Jussara dos Santos de Santana Dantas - Diretora 

 
 

 

 

 
PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 

 
MADEIREIRA PANCIERI LTDA, CNPJ: 07.412.785/0001-59, torna público que está requerendo da Secretaria 
Municipal de meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano - SEMUR, a Licença de Regularização de Operação,  
para Comercialização de Madeira (sem beneficiamento), Com Área Construção 579,23m2 e 05 funcionários, 
localizada na Av. Presidente Getúlio Vargas, 100, Monte Castelo, Parnamirim/RN; 
 

HENRIQUE PANCIERI NETTO 
SÓCIO-PROPRIETARIO 

 
 

 

 

 
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA  

 
MAR E BEER CERVEJAS ARTESANAIS LTDA, CNPJ: 34.180.429/0001-20 torna público que está 
requerendo a Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA – 
LICENÇA SIMPLIFICADA - LS para Fabricação de Cerveja e Chope localizada na Rua Ipê Caboclo, s/n, Nova 
Parnamirim, Parnamirim/RN.  

MAIRA AVILA BRAGA 
EMPRESÁRIA 

 
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
SENAR/RN

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE CONTRATO Nº 26/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2021

Contratante: Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Administração Regional do Rio 
Grande do Norte (SENAR-AR/RN). Contratado: SUNLINE VIAGENS E TURISMO LTDA. 
CNPJ: 00.878.230/0001-58. Objeto: contratação de empresa especializada para a prestação 
de serviço de emissão de bilhetes, serviços de reserva e ordens de passagens aéreas e 
serviços ans, para atender às necessidades do SENAR-AR/RN. Taxa de administração item 
01 valor: 50,00 item 02 valor: 50 e itens 03 a 06 (taxa zerada). Vigência: 07/12/2022.

Natal(RN), 08 de dezembro de 2021
José Álvares Vieira

Presidente do Conselho Administrativo SENAR-AR/RN

SINDICATO DAS EMPRESAS DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E DAS EMPRESAS DE ASSESSORAMENTO, 
PERÍCIAS, INFORMAÇÕES E PESQUISAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – SESCON/RN 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA  

 
 O Presidente do SINDICATO DAS EMPRESAS DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E DAS EMPRESAS 
DE ASSESSORAMENTO, PERÍCIAS, INFORMAÇÕES E PESQUISAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO 
NORTE - SESCON/RN, com sede e localização à Av. Romualdo Galvão, 470, Barro Vermelho - Natal/RN, 
convoca todos seus associados e corpo diretivo, para Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 20 de 
dezembro de 2021, para fins de: 

a. Aprovação de proposta para orçamento do exercício 2022; 
 

A assembleia será instalada em primeira convocação, às 08h00min e, em segunda convocação, às 09h00.  
 

   Pedro Henrique Júnior  
   Presidente 

 
 

 
2x5,5 

 

 

 
PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA 

 
SOLIS ENERGIAS RENOVÁVEIS SPE LTDA, CNPJ n° 39.616.666/0001-04, torna público que está 
requerendo ao Instituto de desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a 
Licença Prévia para a UFV SOLIS 42 MW – Geração de energia fotovoltaica, localizado na Fazenda Santo 
Alexandre, RN 064, s/n, Pureza/RN, Cep: 59.582-000. 

 
Marcelo Bezerra Guerreiro 

Sócio-Administrador 

 
 

 

 

Quatro criminosos fazem arrastão 
em ônibus na zona Norte de Natal
INSEGURANÇA | Vítima relata 
como foi ação criminosa, que 
aconteceu nesta terça-feira

Mais uma noite de medo 
para usuários de ônibus 
em Natal. Quatro crimi-

nosos assaltaram um veículo da 
linha 84, da empresa Guanabara, 
na noite desta quarta 7, na zona 
Norte da cidade.

Segundo relatos de uma ví-
tima, que prefere não ser iden-
ti� cada, o arrastão aconteceu 
por volta das 20h30, no trajeto 
zona Sul – zona Norte. Quando o 
transporte seguia próximo ao Rio 
Doce, ma estrada da Redinha, um 
casal subiu no ônibus e anunciou 
o assalto. Logo depois, outros dois 
homens se levantaram e se reve-
laram como comparsas do casal. 
Vários pertences, como celulares e 

bolsas, foram levados pela quadri-
lha. Após o crime, os criminosos 
fugiram.

Ainda segundo a vítima, o mo-
torista do alternativo perguntou 
se os passageiros queriam regis-
trar boletim de ocorrência, mas a 

maioria não quis ir até a delegacia.
“Eu fui depois que cheguei em 

casa fazer o B.O. Quando cheguei 
a delegacia já havia outro ônibus 
(da linha 72) que também tinha 
sido assaltado”, disse a vítima, que 
retornava do trabalho.

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

DIVULGAÇÃO

Bandidos agem sem difi culdades, em pontos movimentados da zona Norte

VAN TAMBÉM FOI LEVADA

SÃO JOSÉ DE MIPIBU

Carga avaliada em R$ 25 mil é roubada

Uma van do Mercado Livre, 
com carga avaliada em R$ 
25 mil, foi roubada na terça 

7 em Parnamirim, na Região Me-
tropolitana de Natal. Ao fazerem 
entregas na cidade, dois colabora-
dores da empresa foram abordados 
por dois criminosos em um carro. 
Os bandidos roubaram o veículo 
com toda carga junto, cerca de 100 
produtos.

O roubo aconteceu no conjun-
to Pitimbu, em Nova Parnamirim, 
mais precisamente nas proximi-
dades do local conhecido como 
“Toca da Raposa”. Os criminosos 
teriam se aproximado do veículo 
nas imediações da Rua Tenente 
Vitor Lourenço Bernardes, aborda-
ram os trabalhadores e mandaram 
que eles seguissem com a van até 

um local de mata, onde o carro foi 
tomado.

Após passar cerca de 15 minu-
tos com os funcionários, os crimi-
nosos fugiram. Apesar do crime, 

não houve agressão aos trabalha-
dores ou roubo de seus pertences.

Entre os materiais roubados, 
havia bolsas, tênis, livros, celulares, 
entre outros. 

Ocorrências foi registrada perto da “Toca da Raposa”, em Nova Parnamirim

Tentativa de assalto termina em morte

Uma tentativa de assalto ter-
minou com duas pessoas 
presas e uma morta em São 

José de Mipibu, na Região Metro-
politana de Natal, durante a manhã 
de quarta 8. Após abordar a vítima, 
disparos de arma de fogo foram efe-
tuados e um assaltante foi alvejado.

O caso aconteceu no conjunto 
Cidade Bela, em Taborda. Segundo 
a PM, três suspeitos estavam en-
volvidos no crime e chegaram em 
um carro para fazer o assalto. Dois 

disparos de arma de fogo foram fei-
tos contra os assaltantes. Um deles, 
identi� cado pelas iniciais R.O.D.O, 
tinha 27 anos e morreu.

Os outros dois suspeitos foram 
presos, sendo conduzidos e apre-
sentados às autoridades policiais na 
delegacia por uma guarnição.
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Com o objetivo de atender 
os foliões e minimizar o 
impacto no trânsito para 

quem transita nas imediações 
do Corredor da Folia, na Arena 
das Dunas, a Prefeitura do Natal 
– por meio da Secretaria Munici-
pal de Mobilidade Urbana – de� -
niu a operação Carnatal. A ação 
contará com a participação de 
agentes de mobilidade, viaturas 
e batedores.

De acordo com o inspetor 
Carlos Eugênio, trechos das vias 
da avenidas Prudente de Morais, 
Lima e Silva e Romualdo Galvão 
estarão bloqueados a partir das 
15 horas desta quinta-feira 9, na 
altura do circuito Arena das Du-
nas.

A orientação para o folião é 
de que se dirija à avenida utili-

zando transporte público, como 
ônibus, táxis, aplicativo ou ca-
rona amiga. O sistema de táxis e 
aplicativos terá pontos de esto-
cagens na Prudente de Morais, 
Romualdo Galvão e Padre João 
Damasceno.

A região também é atendida 
por várias linhas de transporte 
como 51, 37, 33a, entre outras 
oriundas de todas as regiões da 
cidade, com pontos de embar-
que e desembarque para passa-
geiros no complexo viário do 4o 
Centenário, Prudente de Morais 
e adjacências.

O órgão também está orien-
tando o público com relação ao 
trânsito das pessoas na região. 
A STTU pede que os motoristas, 
os condutores de motocicletas e 
pedestres respeitem a sinaliza-
ção. O pedestre para acessar o 
corredor de folia deve observar 
a sinalização, atravessar na faixa 
ou usar as passarelas localizadas 
em torno do Corredor da Folia. 
Os telefones 156 e 3232 1003 es-
tarão operando para ocorrências 
no trânsito e no transporte.

Com o objetivo de orientar os 
condutores de veículos sobre 
as formas corretas de esta-

cionar na via pública e o respeito às 
vagas especiais nos estacionamen-
tos e espaços públicos, a Prefeitura 
do Natal – por meio da Secretaria 
Municipal de Mobilidade Urbana 
– promove a partir desta semana 
uma série de ações dentro da cam-
panha “Vamos estacionar certo”.

O lançamento o� cial da ação 
acontece sábado 11, no bairro do 
Alecrim, entre as 8h e 11h da ma-
nhã. O bairro escolhido é um dos 
mais movimentados da cidade e 
daí a importância de orientar os 
motoristas e condutores de moto-
cicletas quantos às normas e con-
dutas corretas na hora de estacio-
nar o veículo.

A STTU lembra que além de 
desrespeito, estacionar sob a cal-
çada é uma infração grave (Artigos 
29, 68 e 181 - CTB) com multa de 
R$195,23 mais adição de cinco pon-
tos na CNH. Já estacionar em vaga 
de idoso/de� ciente é considerada 
infração gravíssima. A penalidade 
prevista pela legislação é multa 
no valor de R$293,47, além de sete 
pontos na Carteira Nacional de Ha-
bilitação.

Para os educadores e especialis-
tas em comportamento no trânsito, 

a atitude de estacionar na calçada 
ou em locais proibidos revela muito 
sobre o condutor do veículo e sua 
relação com a cidade e o papel do 
cidadão. “Ao desrespeitar as normas 
do CTB e colocar o outro em risco, 

� ca claro que o infrator está pen-
sando em si, no seu próprio bem em 
relação aos outros. Não é bem assim 
que tem que ser. Há lei e a lei é para 
ser respeitada”, destaca a secretária 
da STTU, Daliana Bandeira.

Além da campanha e � scaliza-
ção permanente, a Secretaria Muni-
cipal de Mobilidade Urbana orienta 
que quem observar um veículo es-
tacionado de forma irregular na via 
pública ou numa vaga especial no 

estacionamento de shoppings e su-
permercados sem a credencial, por 
exemplo, deve informar ao órgão 
por meio do telefone 156. A ligação 
é gratuita e o denunciante não pre-
cisa se identi� car.

STTU

STTU lembra que além de desrespeito, estacionar sob a calçada é uma infração grave com multa de R$195,23 mais adição de cinco pontos na CNH

Campanha alerta sobre estacionamento correto de veículos
MOBILIDADE

Definida a operação de trânsito e 
transporte para entorno do Carnatal
MICARETA | Trechos da 
Prudente de Morais, Lima 
e Silva e Romualdo Galvão 
estarão bloqueados a partir 
das 15 horas

ARTE: STTU

Sistema de táxis e aplicativos terá pontos de estocagens na Prudente de Morais, Romualdo Galvão e Padre João Damasceno
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SAL & PIMENTA @fabriciamesquita
@fabriciafml 

fabriciamesquitasss@gmail.com
Fabrícia Mesquita

Identificando um 
vinho estragado

Assim como é de vital importância saber reconhe-
cer um bom vinho, isso também se aplica quando a 
história é totalmente ao contrário.

REPRODUÇÃO

A Prefeitura de São Gonçalo, por 
meio da Secretaria Municipal 
de Saúde, e em parceria com 

Secretaria de Estado da Saúde Públi-
ca e Aeroporto de Natal, instalou dois 
pontos de vacinação contra covid-19 
na área de embarque e desembarque 
do terminal de passageiros. Um dos 
pontos é uma sala de vacinação com 
câmara fria e todo material necessá-
rio para imunização.

A ação foi iniciada, na manhã 
desta quarta-feira 8, e vai funcionar 
durante todo o mês de dezembro, de 
segunda a sexta-feira, das 11h às 17h, 
horário considerado de maior � uxo 
de passageiros. Inicialmente, serão 
destinadas 5 mil doses dos imuni-
zantes, do estoque do município, que 
poderá receber mais doses da Sesap, 
se necessário. Além das doses, a Pre-
feitura está disponibilizando a equi-
pe de vacinação, formada por seis 
técnicos da SMS, estrutura e material 
de comunicação visual.

Estão disponíveis vacinas para a 

primeira e segunda dose, de acordo 
com o intervalo de cada imunizante, 
além da dose de reforço (D3), com in-
tervalo de quatro meses em relação à 
D2. Na área de embarque, a vacinação 
é acessível para qualquer cidadão que 
deseje, não necessitando apresentar 
comprovante de residência.

Uma das primeiras vacinadas 
no desembarque foi a turista de São 
Paulo, Aretuza Pereira, que veio com 
a família para uma semana de férias 
em Natal. “Eu achei bem prático, né? 
É a terceira dose que eu estou toman-
do, a gente já chega aqui no aeropor-
to e já aproveita pra se vacinar, pra se 
proteger. Eu achei ótimo”.

“Nós temos um � uxo de 6 mil pes-
soas, aproximadamente, passando 
diariamente pelo Aeroporto. A insta-
lação desses locais para imunização 
é mais uma oportunidade de chamar 
a atenção daqueles que ainda não 
receberam nenhuma dose da vacina 
contra covid-19”, disse Jalmir Simões, 
secretário municipal de Saúde.

Mossoró assina decreto que 
beneficia a segurança pública 

A Prefeitura de Mossoró con-
cretizou na manhã desta 
quarta-feira 8 vários pro-

jetos que faziam parte de reivin-
dicações antigas da Guarda Civil 
Municipal (GCM) e dos agentes de 
trânsito. Um decreto assinado pelo 
prefeito Allyson Bezerra garantirá 
benefícios para as duas categorias 
ligadas à segurança pública do mu-
nicípio.

Os benefícios que passam a ser 

garantidos a partir da assinatura do 
decreto, são: progressão de cargos 
e salários; implantação da mudan-
ça de classe e de níveis e o decreto 
que autoriza o pagamento do au-
xílio fardamento para a Guarda 
Civil Municipal e para os agentes de 
trânsito municipais.

A cerimônia de assinatura do 
decreto aconteceu no auditório da 
Estação das Artes Elizeu Ventania 
e contou com a presença de autori-
dades ligadas à Segurança Pública 
e convidados. Segundo o coman-
dante da Guarda Civil Municipal, 
� iago Fernandes, a última vez que 
a Guarda Municipal teve acesso ao 
fardamento foi no ano de 2015. “A 
assinatura do decreto que vai tra-

zer esses benefícios tanto para a 
Guarda Municipal quanto para os 
agentes de trânsito representa um 
ganho muito importante para a ca-
tegoria”, reforçou.

Durante a cerimônia, o prefeito 
Allyson Bezerra realizou a entrega 
de certi� cados de porte de arma 
para guardas civis municipais. O 
prefeito reforçou o compromisso 
de garantir condições de trabalho 
e melhorias para os trabalhadores 
que formam o funcionalismo públi-
co municipal. “Estamos empenha-
dos em garantir aos trabalhadores 
condições de trabalhar com incen-
tivos para que possam prestar um 
serviço de qualidade à população 
de Mossoró”, destacou o prefeito.

GESTÃO | Prefeito Allyson 
Bezerra entregou certificados 
de porte de arma para 
guardas civis municipais 

CÉLIO DUARTE/PMM

Cerimônia de assinatura do decreto aconteceu no auditório da Estação das Artes Elizeu Ventania

IMUNIZAÇÃO

Covid-19: Prefeitura de São 
Gonçalo inicia vacinação 
no aeroporto internacional

DIVULGAÇÃO

Ação começou na manhã desta quarta-feira e funcionará durante dezembro

1º PELA ROLHA - se a rolha estiver despedaçan-
do, seca ou com odor parecido com mofado, des-
con� e. 

2º PELO ODOR - se o vinho estiver com um cheiro 
forte, parecido com acetona ou vinagre, ele pode 
ter oxidado. 

3º PELA COR - se o vinho tinto estiver acobreado e 
o vinho branco estiver rosado, também descon� e. 

4º PELO SABOR - se o vinho estiver amargo ou  
com sabor ácido, o seu vinho realmente estragou.
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SIMONE SILVA @simonesilvarn
@simonesilvarn 

simonesilvarn1@gmail.com

JÁ É CARNATAL 
Após um ano de lacuna a maior 

festa de Natal retorna. O Carnatal 
terá hoje sua primeira noite, ainda 
em meio a um período desa� ador, 
mas cercado de todos os cuidados 
possíveis. A dedicação, preocupação 
e esmero da Destaque para garantir 
um evento mais seguro possível, é 
digna de aplausos. A coragem dos 
produtores em oferecer a capital 
potiguar uma micareta incrível, mar-
cado seus 30 anos, demonstra um 
respeito muito grande pelo público, 
pela cidade e pela história dessa 
festa que é amada por muitos. 

*
A quem se permitir será um mo-

mento de, pelo menos por um � nal 
de semana se divertir, ter de volta 
um pouco de normalidade. Depende 
de cada um que tudo ocorra bem, 
que as pessoas respeitem os proto-
colos e sim, se joguem na avenida 
conscientemente. Eu estou muito 
feliz em vê tantas pessoas envolvidas 
com o Carnatal, toda uma cadeia de 
pro� ssionais de eventos ativa. Que 
brinque quem deseja e que, de forma 
geral, todos elevem os pensamentos 
positivos para que tudo saia como 
planejado. De minha parte farei aqui 
na coluna uma super cobertura, 
relembrando os tempos em que, de 
forma exclusiva, assinei por anos a 
única coluna o� cial do Carnatal. É 
isso: a festa é sua meu amor, sorria!

SHEIK
Aniversariante especial do dia, 

o veterinário das estrelas de Natal, 
Marcos Reis, resolveu comemorar 
a nova idade em big viagem. A 
primeira parada foi a parte europeia 
da Turquia, onde visitou todos os 
pontos turísticos tradicionais, como 
a Mesquita Azul, a catedral de Santa 
So� a, o Grand Baazar e o Palácio 
Topkapi.

Depois seguiu para a incrível 
Dubai onde se encontra hoje. Por 
lá já fez o Safari no deserto, com 
direito a um belo por do sol e ainda 
assistir a um show com falcões bem 
treinados.

DEU SAMBA 
O empresário Nevaldo Rocha 

será tema de escola de samba em 
2022. A escola Balanço do Morro, 
das Rocas, vai contar a trajetória 
do fundador do Grupo Riachuelo, 
nascida com as unidades fabris 
da Guararapes, considerado a 
maior confecção de vestuário 
da América Latina. A criação do 
Midway Mall será um dos de ser 
temasdo samba-enredo. A grande 
curiosidade na comunidade é se 
a família do homenageado vai 
participar do tradicional des� le. 
Nevaldo Rocha morreu aos 91 
anos, em 2020.

ALIANÇA 
Final de ano é a temporada de 

casamentos e noivados. O pedido 
mais recente foi do educador 
físico e Personal Bruno Felipe, 
que quer juntar escovas com a 
multitalentosa cantora Nanda 
Lynn. Claro que teve a clássica 
cena do joelho no chão. A artista 
potiguar  - que já passou pelo � e 
Voice Brasil - foi surpreendida em 
pleno restaurante em Copacaba-
na, no Rio de Janeiro.

LÁ VEM A NOIVA 
O casamento da linda ex-BBB 

Isabella Cecchi com o o procura-
dor do estado de São Paulo, Pedro 
Orduña já movimenta Natal. A 
boda ocorre no próximo dia 18 de 
dezembro, em Pirambuzius, para 
apenas 150 convidados, muitos 
vindos de fora. Entre as madri-
nhas a brother Haryane, além 
da presença de vários parentes 
italianos de Bella. Nil Barbosa 
será o responsável pela beleza 
da noiva - que já está por aqui 
- ela escolheu como decorador 
Luciano Almeida e os doces da 
fada Rafaella Fontes.

Happy    Birthday
Aura Mazda, Glícia Gentil, Marcos Reis, Henrique Alves, Ana Catarina Alves, Marcela Ferraz Fernandes, Ádla Costa, Milena Galvão Ferreira de Souza, José Carlos Morais 

e Magale Luz 

BOAS & CURTAS#DESTAQUE
 A queridona Claudia Tavares Machado festeja sua per-

manecia na instituição UFRN. Ela passou, em primeiro lugar, 

para professora na área de dentística. Está muito, muito feliz!

 O Coletivo CIDA, formado por artistas com e sem de� ciên-

cias, foi premiado pela segunda vez em  editais da Fundação Nacio-

nal de Artes – Funarte. Foi agraciado na categoria dança acessível.

 Dois potiguares se destacaram no Challenge Florianó-

polis. Diogo Almeida e David Álvares nadaram 1.900 metros, 

pedalaram 90 quilômetros e correram outros 21. Estavam 

preparadíssimos para o Iroman.

 Um avenida no San Vale vai ganhar o nome do ex-vereador 

falecido recentemente Ney Lopes Júnior. O requerimento foi aprova-

da ontem, na Câmara Municipal.

Formado em Comunicação Social 
e pós-graduando em Relações-pú-
blicas pela Universidade de São 
Paulo (USP), CAIO OLIVEIRA, 28, 
vem se destacando no gerencia-
mento de marcas e autoridade. 
Por isso foi escolhido para ser o 
embaixador  do evento internacio-
nal Personal Branding Experience 
(PBEX Experience) 2021, que será 
realizado na próxima sexta-feira, 
com participação de 15 espe-
cialistas, de 13 nacionalidades, 
partilhando tendências, insights 
e conteúdos interdisciplinares do 
Personal Branding. O menino de 
Santa Cruz @caioolliveiracorp é 
mesmo um pequeno notável.

Todas as suas partes pertencem 
a um processo. Respeite-se!“

“

B-DAY - GLÍCIA GENTIL  

VERONICA MACEDO

Já em clima natalino, Carolina Guedes, Pollyana Albuquerque, Ester Barreto e � ay Rosado

Em pose no deserto de Dubai, 
o veterinário Marcos Reis

Em torno do Bom Jesus: Denise Lins, 
Padre Fernandes, Nina Souza e Babi Sampaio

Agora noivos, Felipe Bruno e NandaLynn
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SAL & PIMENTA @fabriciamesquita
@fabriciafml 

fabriciamesquitasss@gmail.com
Fabrícia Mesquita

Identificando um 
vinho estragado

Assim como é de vital importância saber reconhe-
cer um bom vinho, isso também se aplica quando a 
história é totalmente ao contrário.

REPRODUÇÃO

A Prefeitura de São Gonçalo, por 
meio da Secretaria Municipal 
de Saúde, e em parceria com 

Secretaria de Estado da Saúde Públi-
ca e Aeroporto de Natal, instalou dois 
pontos de vacinação contra covid-19 
na área de embarque e desembarque 
do terminal de passageiros. Um dos 
pontos é uma sala de vacinação com 
câmara fria e todo material necessá-
rio para imunização.

A ação foi iniciada, na manhã 
desta quarta-feira 8, e vai funcionar 
durante todo o mês de dezembro, de 
segunda a sexta-feira, das 11h às 17h, 
horário considerado de maior � uxo 
de passageiros. Inicialmente, serão 
destinadas 5 mil doses dos imuni-
zantes, do estoque do município, que 
poderá receber mais doses da Sesap, 
se necessário. Além das doses, a Pre-
feitura está disponibilizando a equi-
pe de vacinação, formada por seis 
técnicos da SMS, estrutura e material 
de comunicação visual.

Estão disponíveis vacinas para a 

primeira e segunda dose, de acordo 
com o intervalo de cada imunizante, 
além da dose de reforço (D3), com in-
tervalo de quatro meses em relação à 
D2. Na área de embarque, a vacinação 
é acessível para qualquer cidadão que 
deseje, não necessitando apresentar 
comprovante de residência.

Uma das primeiras vacinadas 
no desembarque foi a turista de São 
Paulo, Aretuza Pereira, que veio com 
a família para uma semana de férias 
em Natal. “Eu achei bem prático, né? 
É a terceira dose que eu estou toman-
do, a gente já chega aqui no aeropor-
to e já aproveita pra se vacinar, pra se 
proteger. Eu achei ótimo”.

“Nós temos um � uxo de 6 mil pes-
soas, aproximadamente, passando 
diariamente pelo Aeroporto. A insta-
lação desses locais para imunização 
é mais uma oportunidade de chamar 
a atenção daqueles que ainda não 
receberam nenhuma dose da vacina 
contra covid-19”, disse Jalmir Simões, 
secretário municipal de Saúde.

Mossoró assina decreto que 
beneficia a segurança pública 

A Prefeitura de Mossoró con-
cretizou na manhã desta 
quarta-feira 8 vários pro-

jetos que faziam parte de reivin-
dicações antigas da Guarda Civil 
Municipal (GCM) e dos agentes de 
trânsito. Um decreto assinado pelo 
prefeito Allyson Bezerra garantirá 
benefícios para as duas categorias 
ligadas à segurança pública do mu-
nicípio.

Os benefícios que passam a ser 

garantidos a partir da assinatura do 
decreto, são: progressão de cargos 
e salários; implantação da mudan-
ça de classe e de níveis e o decreto 
que autoriza o pagamento do au-
xílio fardamento para a Guarda 
Civil Municipal e para os agentes de 
trânsito municipais.

A cerimônia de assinatura do 
decreto aconteceu no auditório da 
Estação das Artes Elizeu Ventania 
e contou com a presença de autori-
dades ligadas à Segurança Pública 
e convidados. Segundo o coman-
dante da Guarda Civil Municipal, 
� iago Fernandes, a última vez que 
a Guarda Municipal teve acesso ao 
fardamento foi no ano de 2015. “A 
assinatura do decreto que vai tra-

zer esses benefícios tanto para a 
Guarda Municipal quanto para os 
agentes de trânsito representa um 
ganho muito importante para a ca-
tegoria”, reforçou.

Durante a cerimônia, o prefeito 
Allyson Bezerra realizou a entrega 
de certi� cados de porte de arma 
para guardas civis municipais. O 
prefeito reforçou o compromisso 
de garantir condições de trabalho 
e melhorias para os trabalhadores 
que formam o funcionalismo públi-
co municipal. “Estamos empenha-
dos em garantir aos trabalhadores 
condições de trabalhar com incen-
tivos para que possam prestar um 
serviço de qualidade à população 
de Mossoró”, destacou o prefeito.

GESTÃO | Prefeito Allyson 
Bezerra entregou certificados 
de porte de arma para 
guardas civis municipais 

CÉLIO DUARTE/PMM

Cerimônia de assinatura do decreto aconteceu no auditório da Estação das Artes Elizeu Ventania

IMUNIZAÇÃO

Covid-19: Prefeitura de São 
Gonçalo inicia vacinação 
no aeroporto internacional

DIVULGAÇÃO

Ação começou na manhã desta quarta-feira e funcionará durante dezembro

1º PELA ROLHA - se a rolha estiver despedaçan-
do, seca ou com odor parecido com mofado, des-
con� e. 

2º PELO ODOR - se o vinho estiver com um cheiro 
forte, parecido com acetona ou vinagre, ele pode 
ter oxidado. 

3º PELA COR - se o vinho tinto estiver acobreado e 
o vinho branco estiver rosado, também descon� e. 

4º PELO SABOR - se o vinho estiver amargo ou  
com sabor ácido, o seu vinho realmente estragou.
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JÁ É CARNATAL 
Após um ano de lacuna a maior 

festa de Natal retorna. O Carnatal 
terá hoje sua primeira noite, ainda 
em meio a um período desa� ador, 
mas cercado de todos os cuidados 
possíveis. A dedicação, preocupação 
e esmero da Destaque para garantir 
um evento mais seguro possível, é 
digna de aplausos. A coragem dos 
produtores em oferecer a capital 
potiguar uma micareta incrível, mar-
cado seus 30 anos, demonstra um 
respeito muito grande pelo público, 
pela cidade e pela história dessa 
festa que é amada por muitos. 

*
A quem se permitir será um mo-

mento de, pelo menos por um � nal 
de semana se divertir, ter de volta 
um pouco de normalidade. Depende 
de cada um que tudo ocorra bem, 
que as pessoas respeitem os proto-
colos e sim, se joguem na avenida 
conscientemente. Eu estou muito 
feliz em vê tantas pessoas envolvidas 
com o Carnatal, toda uma cadeia de 
pro� ssionais de eventos ativa. Que 
brinque quem deseja e que, de forma 
geral, todos elevem os pensamentos 
positivos para que tudo saia como 
planejado. De minha parte farei aqui 
na coluna uma super cobertura, 
relembrando os tempos em que, de 
forma exclusiva, assinei por anos a 
única coluna o� cial do Carnatal. É 
isso: a festa é sua meu amor, sorria!

SHEIK
Aniversariante especial do dia, 

o veterinário das estrelas de Natal, 
Marcos Reis, resolveu comemorar 
a nova idade em big viagem. A 
primeira parada foi a parte europeia 
da Turquia, onde visitou todos os 
pontos turísticos tradicionais, como 
a Mesquita Azul, a catedral de Santa 
So� a, o Grand Baazar e o Palácio 
Topkapi.

Depois seguiu para a incrível 
Dubai onde se encontra hoje. Por 
lá já fez o Safari no deserto, com 
direito a um belo por do sol e ainda 
assistir a um show com falcões bem 
treinados.

DEU SAMBA 
O empresário Nevaldo Rocha 

será tema de escola de samba em 
2022. A escola Balanço do Morro, 
das Rocas, vai contar a trajetória 
do fundador do Grupo Riachuelo, 
nascida com as unidades fabris 
da Guararapes, considerado a 
maior confecção de vestuário 
da América Latina. A criação do 
Midway Mall será um dos de ser 
temasdo samba-enredo. A grande 
curiosidade na comunidade é se 
a família do homenageado vai 
participar do tradicional des� le. 
Nevaldo Rocha morreu aos 91 
anos, em 2020.

ALIANÇA 
Final de ano é a temporada de 

casamentos e noivados. O pedido 
mais recente foi do educador 
físico e Personal Bruno Felipe, 
que quer juntar escovas com a 
multitalentosa cantora Nanda 
Lynn. Claro que teve a clássica 
cena do joelho no chão. A artista 
potiguar  - que já passou pelo � e 
Voice Brasil - foi surpreendida em 
pleno restaurante em Copacaba-
na, no Rio de Janeiro.

LÁ VEM A NOIVA 
O casamento da linda ex-BBB 

Isabella Cecchi com o o procura-
dor do estado de São Paulo, Pedro 
Orduña já movimenta Natal. A 
boda ocorre no próximo dia 18 de 
dezembro, em Pirambuzius, para 
apenas 150 convidados, muitos 
vindos de fora. Entre as madri-
nhas a brother Haryane, além 
da presença de vários parentes 
italianos de Bella. Nil Barbosa 
será o responsável pela beleza 
da noiva - que já está por aqui 
- ela escolheu como decorador 
Luciano Almeida e os doces da 
fada Rafaella Fontes.

Happy    Birthday
Aura Mazda, Glícia Gentil, Marcos Reis, Henrique Alves, Ana Catarina Alves, Marcela Ferraz Fernandes, Ádla Costa, Milena Galvão Ferreira de Souza, José Carlos Morais 

e Magale Luz 

BOAS & CURTAS#DESTAQUE
 A queridona Claudia Tavares Machado festeja sua per-

manecia na instituição UFRN. Ela passou, em primeiro lugar, 

para professora na área de dentística. Está muito, muito feliz!

 O Coletivo CIDA, formado por artistas com e sem de� ciên-

cias, foi premiado pela segunda vez em  editais da Fundação Nacio-

nal de Artes – Funarte. Foi agraciado na categoria dança acessível.

 Dois potiguares se destacaram no Challenge Florianó-

polis. Diogo Almeida e David Álvares nadaram 1.900 metros, 

pedalaram 90 quilômetros e correram outros 21. Estavam 

preparadíssimos para o Iroman.

 Um avenida no San Vale vai ganhar o nome do ex-vereador 

falecido recentemente Ney Lopes Júnior. O requerimento foi aprova-

da ontem, na Câmara Municipal.

Formado em Comunicação Social 
e pós-graduando em Relações-pú-
blicas pela Universidade de São 
Paulo (USP), CAIO OLIVEIRA, 28, 
vem se destacando no gerencia-
mento de marcas e autoridade. 
Por isso foi escolhido para ser o 
embaixador  do evento internacio-
nal Personal Branding Experience 
(PBEX Experience) 2021, que será 
realizado na próxima sexta-feira, 
com participação de 15 espe-
cialistas, de 13 nacionalidades, 
partilhando tendências, insights 
e conteúdos interdisciplinares do 
Personal Branding. O menino de 
Santa Cruz @caioolliveiracorp é 
mesmo um pequeno notável.

Todas as suas partes pertencem 
a um processo. Respeite-se!“

“

B-DAY - GLÍCIA GENTIL  

VERONICA MACEDO

Já em clima natalino, Carolina Guedes, Pollyana Albuquerque, Ester Barreto e � ay Rosado

Em pose no deserto de Dubai, 
o veterinário Marcos Reis

Em torno do Bom Jesus: Denise Lins, 
Padre Fernandes, Nina Souza e Babi Sampaio

Agora noivos, Felipe Bruno e NandaLynn
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CRUZADAS

HORÓSCOPO

Trabalhar em equipe e trocar ideias com os colegas 
pode ser enriquecedor para você, mas também 
pode gerar confl itos e divergências de opinião. 
Procure aceitar essas diferenças e negociar um 
meio-termo com serenidade, sem discussões.

Lua e Júpiter no seu paraíso astral indicam um dia 
animado, prazeroso e de boas conquistas para 
você. No trabalho, por exemplo, vai conseguir 
tudo o que quiser com seu carisma e bom papo.

O período da manhã pode ser muito proveitoso 
para a sua carreira. Mercúrio enviará boas vibrações 
para você buscar as mudanças necessárias, seja ao 
fazer contatos em busca de um novo emprego ou 
para negociar melhorias com seus patrões.

Por mais que ame e se preocupe com a família, você 
deve ter cuidado para não ser controladora demais 
com os parentes, pois isso pode sufocar e causar 
brigas. Converse mais em casa e tente compreender 
melhor as opiniões e decisões de cada um.

Por mais que queira mostrar garra e iniciativa no trabalho, 
você deve ter cuidado para não parecer afobada demais. 
Procure conversar mais com os colegas, especialmente 
os que têm mais tempo de casa. Mostre disposição para 
aprender, pois isso só vai contribuir para o seu progresso.

Procure fi car longe de fofocas e pessoas 
pessimistas ou mentirosas, pois isso só trará 
aborrecimentos. Converse, sim, mas com pessoas 
de alto-astral e que tenham boas ideias e 
propostas para compartilhar.

O céu anuncia mudanças no trabalho e você pode 
ter uma boa oportunidade de conversar e propor 
algumas melhorias. Pode sugerir novos jeitos 
de executar as tarefas para agilizar o serviço, ou 
negociar alguns benefícios com os chefes.

Os astros recomendam que você cuide bem do seu dinheiro 
no período da manhã. Se você está preocupada com uma 
dívida, pode tentar renegociar valores e prazos — converse e 
faça acordos. Só não convém contar com amigos ou buscar 
empréstimos, pois isso só vai enrolar ainda mais a situação.

O trabalho em equipe ou sociedade vai exigir mais paciência 
e jogo de cintura no período da manhã. As opiniões não vão 
bater e será preciso saber dialogar para evitar discussões. E 
se você trabalha com parentes, o conselho a recomendação 
vem em dobro: controle suas reações.

Bater de frente com chefes e autoridades pode queimar 
o seu fi lme no emprego. Mesmo que discorde de alguma 
ordem, evite contestar ou agir com rebeldia. Você pode 
até propor algumas soluções diferentes e inovadoras, 
mas faça isso com jeitinho e com bons argumentos.

Ótimo pique para o trabalho, mas os astros dão um 
conselho bem importante: converse! A presença tensa de 
Marte na Casa 3 costuma causar discussões, e isso não 
levará você a lugar algum. Se bater o estresse, respire fundo, 
tome uma água e retome conversas com calma, sem brigar.

A Lua na Casa 12 recomenda que você procure 
um canto tranquilo para cumprir suas tarefas hoje, 
principalmente no período da manhã, quando vai 
precisar de mais silêncio para se concentrar nas 
tarefas ou nos estudos.

ARIES  (21/03 A 20/04) LIBRA (23/09 A 22/10)

TOURO (21/04 A 20/05) ESCORPIÃO (23/10 A 21/11)

GÊMEOS (21/05 A 20/06) SAGITÁRIO (22/11 A 21/12)

CANCER (21/06 A 22/07) CAPRICÓRNIO (22/12 A 20/01)

LEÃO (23/07 A 22/08) AQUÁRIO  (21/01 A 19/02)

VIRGEM (23/08 A 22/09 ) PEIXES (20/02 A 20/03)

Bate-Rebate
O especial de � m de ano do Roberto 

Carlos foi gravado segunda-feira 
no complexo MG4, o conjunto de 3 
novos estúdios da Globo...... Vai ao 
ar no dia 22.O “Vou Te Contar”, de 

Claudete Troiano, desta sexta-feira na 
Rede TV!, a partir das 9h30, receberá 

Patati e Patatá em comemoração 
ao Dia do Palhaço.Encerrado o 
“Gincana da Grana”, Sabrina Sato 

� ca agora pelos especiais da Record, 
participação em eventos, internet... e 
o Carnaval, se rolar.O ator Werner 
Schünemann acaba de lançar seu 

primeiro romance: “Alice Deve Estar 
Viva”.Iara Vasconcellos deixou 
a CNN Brasil. Atuava no time das 

redes sociais. Sem crise. Saiu na boa.
Hoje, na Globo, depois da novela 3, 
tem a última rodada do campeonato 

brasileiro. As praças irão receber jogos 
dos times locais.As humoristas Bia 

Napolitano e Criss Paiva gravaram 
nesta semana o “Jogo das 3 Pistas”, 

com Patrícia Abravanel, para o 
“Programa Silvio Santos”...

Todas as garotas
Prosseguem os trabalhos para 

a formação de elenco da nova série 
da Record, “Todas as Garotas em 
Mim”, produção que tem estreia 
marcada para 2022.

Juan Alba e Carla Marins aca-
bam de ser con� rmados. Direção 
de Rudi Lagemann. 

Reis
Juliana Boller, após viver Eva 

em “Gênesis”, também acertou 
para o elenco de “Reis”, nova pro-
dução bíblica da Record.

Vale informar que ainda exis-
tem papéis em aberto. Promessa 
de novidades.

Cinema
Zécarlos Machado, um dos 

protagonistas de “Gênesis”, acaba 
de concluir as � lmagens do lon-
ga “Domingo à Noite”, formando 
casal com Marieta Severo, atual-

mente em “Um Lugar ao Sol”. Os 
personagens sofrem de Alzheimer.

Um roteiro “emocionante, 
comovente e necessário”, a� rma 
Zécarlos.

Reta final
Programada para fevereiro, 

a reprise de “Malhação Sonhos” 
agora vai até 28 de janeiro, devido 
a atual edição dos capítulos.

Com o seu � m em de� nitivo, 
fala-se na possibilidade de “O Cra-
vo e a Rosa” ganhar mais espaço 
no ar.

Minimaratonas
Esquentando o banco para a 

estreia da inédita “Poliana Moça”, 
a edição de “Carinha de Anjo” no 
SBT tem espaço de arte su� ciente 
na programação para exibir quase 
três capítulos por dia.

São ao todo 403. É como se fos-
sem minimaratonas da novelinha 

na TV.

Lançamento
“Poliana Moça”, prevista para 

estrear em abril, será o primeiro 
trabalho de Luísa Bresser na tele-
visão.

Aos 14 anos, ela é um nome 
bastante conhecido do teatro mu-
sical e já atuou em produções co-
mo “Billy Elliot”, “Escola do Rock”, 
“Charlie e a Fantástica Fábrica de 
Chocolate” e “Heathers - O Musi-
cal”.

Bateu o pavor
Depois do narrador Linhares 

Jr., ontem foi anunciado que Bob 
Faria também não teve seu com-
promisso renovado com a Globo.

Uma preocupação que se es-
tende a todo departamento de 
esportes, especialmente no caso 
daqueles com contrato para ven-
cer nos próximos tempos.

João Kléber vai 
ganhar uma grande 
repaginação na 
Rede TV!

Um dos artistas mais antigos 
da Rede TV!, acumulando duas 
passagens na casa, João Kléber é 
nome con� rmado entre as novi-
dades programação de 2022.

Atualmente com dois espa-
ços na grade, um diário e outro 
semanal, o comunicador é res-
ponsável por suas maiores audi-
ências.

Por conta disso, há o desejo 
de continuar contando com ele 

e investir em seus trabalhos. In-
ternamente, entende-se também 
que chegou o momento dos seus 
produtos receberem necessária re-
paginada.

E é o que vai acontecer a partir 

do ano que vem.
A ideia é apostar em uma ver-

são renovada do apresentador, mas 
que preserve as características que 
marcam sua trajetória.

João Kléber e a VP de Conteúdo, 
Juliana Algañaraz, já estão analisan-
do juntos novos formatos e possibi-
lidades para a próxima temporada.

Em tempo: João é o mais novo 
membro da Academia Brasileira de 
Cultura, ocupando a cadeira núme-
ro 42 e tem como patrono Abelardo 
Barbosa, o Chacrinha.

Ao lado dele, também foram 
empossadas outras grandes perso-
nalidades, casos de Fátima Bernar-
des, Marieta Severo, Ney Latorraca, 
Zezé Motta, Lilia Cabral, Beth Gou-
lart e Carlinhos de Jesus.

CANAL 1 hollandajornalista@gmail.com
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BANCO 6

ESC
ATLETICANA

PUNESAGRAR
TREMNELA
ISOCODR

ESTIOARTE
SFUMANTE
ETAPATEU

APEGADAL
TOANDES
IFDDAVI
CASACOIG

COLUNACSN
ACORDEÃO

POROSOANOS

A torcida
do Galo

(fut.)

O produto
de ação 
desinfe-

tante

O primei-
ro anes-
tésico

cirúrgico

Não tem 
conheci-
mento de 

Preparar
a terra
para o
plantio

Castiga;
corrige

Explosivo
amarelo

usado em
pedreiras

Regina
Duarte,

atriz

Fase;
estágio
(p. ext.)

Quem tem
vício de
cigarro

Afei-
çoada;

dedicada

Pronome 
possessi-
vo mas-
culino

Os do
Zodíaco
são doze
(Astrol.)

Significa
"Tratado",
em Otan

Declamar; 
pronun-

ciar

Agasalho
comum no

inverno

Seção de
jornal

Cada
lance de

uma
novela

Siderúrgica
de Volta
Redonda
(sigla)

São 50
nas bodas

de ouro

A Rede
Globo

Acredita;
tem fé 

Santa
(abrev.)
A (?): 

sem rumo

Dedicar
a Deus 

Parte do tu-
bo digestivo

Em + ela
(Gram.)
Demão 

(de tinta)

O material
como a
esponja

Formato
da argola

Espécie de sanfona
grande

Trans-
porte fer-
roviário

Travessu-
ra (bras.)
Incentivo
ao cavalo

Matou
Golias
(Bíblia)
Custoso

Prejuízos
morais

Bebida de
frutas

Cordi-
lheira sul-

ameri-
cana

Faço ca-
minhadas
Sucede 
ao "J"

1, em
romanos
Tempo

quente e
seco

Golpe 
do boxe
Titânio

(símbolo)

4/pune. 5/andes. 7/apegada. 8/acordeão. 12/antisséptico.
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ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – 
AESCON/RN 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA  

 
 O Presidente da ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DO ESTADO DO 
RIO GRANDE DO NORTE - AESCON/RN, com sede e localização à Av. Romualdo Galvão, 470, Barro 
Vermelho - Natal/RN, convoca todos seus associados e corpo diretivo, para Assembleia Geral Ordinária, a 
realizar-se no dia 20 de dezembro de 2021, para fins de: 

a. Aprovação de proposta para orçamento do exercício 2022; 
 
A assembleia será instalada em primeira convocação, às 08h00min e, em segunda convocação, às 09h00.  
 

Pedro Henrique Júnior 
Presidente 
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PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

  
A M POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA, CNPJ: 30.172.531/0001-22, torna público que está requerendo ao 
IDEMA a LO para revenda de combustíveis líquidos, com capacidade de 60m³. Localizado à Rua José Moreira 
do Nascimento, s/n, centro, Tenente Ananias/RN. 

  
A M POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA 
CNPJ: 30.172.531/0001-22 

 

         
                   ASSOCIAÇÃO DOS SUBTENENTES E SARGENTOS DO EXÉRCITO EM NATAL - ASSEN 

 Av. Prudente de Moraes Nº 828 - Tirol - Fone: 3211-1160 –  
CEP: 59.020-400 - Natal–RN - Email:  assencd@hotmail.com 

 
CONSELHO DELIBERATIVO 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
  O Presidente do Conselho Deliberativo da ASSEN, no uso das suas atribuições 
estatutárias, convoca de acordo com a letra b), Inciso II, do Art. 69, do Estatuto da ASSEN, os Sócios previstos 
no Art. 35, para uma ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, para o dia 16 DEZEMBRO 2021 (QUINTA-
FEIRA), das 08h00 às 12h00, PARA DELIBERAÇÃO DA RECOMPOSIÇÃO COM INCLUSÃO DE NOVOS 
MEMBROS, REFORMULAÇÃO, REGULAMENTAÇÃO, ATRIBUIÇÕES, DEVERES, RESPONSABILIDADES E 
PRERROGATIVAS DA JUNTA ADMINISTRATIVA DA ASSEN BIÊNIO 2020/2022. 

NATAL-RN, 08 de dezembro de 2021  

 

 

 
  

 
PEDIDO DE LICENÇA DE ALTERAÇÃO 

 
CFB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA inscrita no CNPJ: 08.236.756/0002-27, torna público, conforme a 
resolução do CONAMA Nº 237/97, que requereu à SEMUR/SGA, a Licença de Alteração para um 
empreendimento caracterizado como Posto de abastecimento de combustíveis situado na Avenida Rui Pereira, 
3100, Aeroporto Internacional Aluízio Alves, São Gonçalo do Amarante/RN.  
 

GUSTAVO QUEIROZ CANDIDO 
DIRETOR 

 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
FÓRUM DESEMBARGADOR MIGUEL SEABRA FAGUNDES  

19ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE NATAL  
Rua Doutor Lauro Pinto 315, 7º ANDAR, Lagoa Nova, CEP 59064-972, NATAL/RN, telefone (84) 3673-8500, e-mail: nova19varacivel@tjrn.jus.br 

 
Processo nº: 0851711-50.2019.8.20.5001 
Ação: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154) 
Exequente: Itapetinga Agro Industrial S.A 
Executados: PORTELA & PORTELA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA – ME 
 

EDITAL DE CITAÇÃO – Prazo de 20 (vinte) dias 
A Dra. ELANE PALMEIRA DE SOUZA, Juíza de Direito da 19ª Vara Cível, na forma da lei, etc. 

FAZ SABER a quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que tramita nesta Secretaria a Ação de 
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154), processo nº 0851711-50.2019.8.20.5001, proposta por Itapetinga Agro 
Industrial S.A. contra PORTELA & PORTELA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME, sendo 
determinada a CITAÇÃO de PORTELA & PORTELA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME, na 
pessoa de seu representante legal, para que: 1) no prazo de 3 (três) dias, efetue o pagamento da dívida no valor de R$ 
31.348,20, acrescido de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da dívida. Em caso de 
pagamento integral, neste prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade (art.827, §1º do 
CPC). Porém, o valor dos honorários poderá ser elevado até 20% (vinte por cento), quando rejeitados os embargos à execução, 
podendo a majoração, caso não opostos os embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando em conta o trabalho 
realizado pelo advogado do exequente (art.827, §2º do CPC). A parte executada poderá, querendo, opor embargos, dentro do 
prazo de 15 (quinze) dias, através de advogado legalmente constituído, independentemente de penhora de seus bens, ficando 
ADVERTIDA de que a oposição de embargos meramente protelatórios será considerado ato atentatório à dignidade da justiça. No 
prazo de 15 (quinze) dias, poderá, reconhecendo o débito, efetuar depósito judicial de 30% (trinta por cento) do valor em 
execução, acrescido de custas processuais e honorários de advogado e requerer o pagamento do restante em até 6 (seis) 
parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (CPC, art. 916). Fica 
advertido a executada que em caso de revelia será nomeado curador especial o(a) defensor(a) público(a) com atuação perante 
esta unidade jurisdicional, nos termos do art. 72, II, do CPC. Eu, TAISE TEIXEIRA TAVARES, Chefe de Secretaria, o digitei. 
 

Natal, 11 de novembro de 2021 
 

ELANE PALMEIRA DE SOUZA 
Juíza de Direito 

(documento assinado digitalmente na forma da Lei n°11.419/06) 
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PEDIDO DE LICENÇA DE SIMPLIFICADA 
 

JOSE TEIXEIRA DE SOUZA JUNIOR, CPF nº 183.026.534-20, torna público que está requerendo ao Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 
 Licença Simplificada, para uma Agricultura Irrigada e Criação de Animais (Bovinocultura e 

Equinocultura), localizado na Fazenda Bom Pasto, S/N, Zona Rural, Serrinha/RN. 
 Licença Simplificada, para uma Criação de Animais (Bovinocultura), localizado na Fazenda Riacho do 

Cedro, S/N, Zona Rural, Serrinha/RN. 
JOSE TEIXEIRA DE SOUZA JUNIOR 

PROPRIETÁRIO 

 
 

 

 

 
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA  

 
JURANILSON DE MELO MARINHO, CPF: 916.344.584-00 torna público que está requerendo a Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA – LICENÇA SIMPLIFICADA - 
LS para a Extração de veneno e Gestão de Serpentário localizada Travessa Nossa Senhora Aparecida, 
Comunidade Padre João Maria s/n, São Gonçalo do Amarante/RN.  

 
JURANILSON DE MELO MARINHO 

EMPRESÁRIO 

 

Na tarde da segunda-feira 6, 
Macaíba deu início a um 
projeto piloto de desenvol-

vimento que poderá tornar o mu-
nicípio um grande polo têxtil de re-
ferência para todo o Rio Grande do 
Norte. O marco para essa nova era 
se deu através do curso de Costurei-
ro Industrial do Vestuário, ofertado 
a um grupo de moradores do distri-
to de Cajazeiras, sendo divididos em 
duas turmas de 20 componentes, 
com uma carga horária de 160h, se 
estendendo até o início de fevereiro 
de 2022.

A solenidade que deu início à 
ministração das aulas contou com a 
presença do prefeito Emídio Júnior.

Trata-se da fase inicial do proje-

to Emprega Macaíba, por meio do 
qual, a Prefeitura pretende empre-
gar o maior número de macaiben-
ses na história. A operacionalização 
se dá em duas etapas. A primeira 
com a parte da quali� cação de mão 
de obra, com apoio da Secretaria 
Municipal de Trabalho e Assistência 
Social, através da oferta e ministra-
ção desse curso, em parceria com o 
SENAI/RN.

Em seguida, é a vez da atuação 
da Secretaria Municipal de Desen-
volvimento Econômico, que fará a 
mediação e a avaliação junto ao em-
presariado para inserir no mercado 
de trabalho os alunos que melhor fo-
rem avaliados nos cursos ofertados, 
explicou o secretário Auri Simplício.

O projeto poderá capacitá-los 
para atuar futuramente na cria-
ção de polos regionais de facções 
têxteis, inspirando-se em casos de 
sucesso como acontece no Agreste 
Pernambucano, em municípios co-
mo Caruaru, Santa Cruz do Capiba-
ribe e Toritama.

Desde meados deste ano de 
2021, a gestão do prefeito Emídio 
Júnior tem tratado com a classe 
política estadual e o empresariado 
regional para concretizar o objetivo 
de implantar facções têxteis no mu-
nicípio, com o intuito de buscar em-
pregabilidade, renda e aquecimento 
para a economia local, podendo ge-
rar milhares de empregos nos próxi-
mos anos para os macaibenses.

PEDRO LUCIO CARVALHO  

Reunião, intermediada pelo presidente da Fiern, Amaro Sales, foi conduzida pelo chefe do Gabinete Civil, Raimundo Alves 

Governo recebe pleitos de 
representantes do setor salineiro

O Governo do Estado recebeu 
nesta quarta-feira 8 produto-
res e representantes sindicais 

da indústria salineira do Rio Grande 
do Norte para discutir assuntos re-
lacionados à substituição tributária 
incidente sobre as operações de 
transporte de sal marinho e do aper-
feiçoamento do sistema. A reunião, 
intermediada pelo presidente da Fe-
deração das Indústrias (Fiern), Ama-
ro Sales, foi conduzida pelo chefe do 
Gabinete Civil, Raimundo Alves e pe-
lo secretário adjunto da Tributação, 
Álvaro Luiz Bezerra.

Representando a governadora 
que cumpria agenda em Ceará-Mi-
rim e estava impossibilitada de par-

ticipar da reunião, Raimundo Alves 
destacou a luta e o compromisso 
de Fátima em defesa da salicultura 
potiguar desde os tempos em que 
exerceu mandatos parlamentares. 
O setor gera 15 mil empregos diretos 
e cerca de 50 mil indiretos, segundo 
estimativa do Sindicato das Indús-
trias de Extração do Sal (Siesal/RN). 
A produção é de 6 mil toneladas/
ano. É o produto mais antigo de 
nossa pauta de exportações.

Amaro Sales elogiou a política 
de diálogo do governo da professora 
Fátima Bezerra com os vários seg-
mentos da sociedade, citando como 
exemplo da importância do diálogo 
e da transparência das ações, as me-
didas adotadas durante a pandemia 
da covid-19, um dos períodos mais 
críticos para a economia potiguar. 
“Desde sua posse, a Federação das 
Indústrias tem um canal aberto 
com o Governo do Estado. “Apro-
veitamos para agradecer, mais uma 
vez, ao governo por discutir uma 
agenda importante da indústria pa-

ra o desenvolvimento do Rio Gran-
de do Norte.”

O adjunto Álvaro Bezerra disse 
que o Fisco do RN vem se moderni-
zando para promover justiça � scal, 
lamentou o fechamento dos postos 
de � scalização na gestão passada e 
adiantou que em março do próximo 
ano o posto � scal de Caraú será rea-
berto, “com uma estrutura moderna 
de � scalização.”

Pelo governo, também partici-
param da reunião, o coordenador 
de � scalização da Secretaria de Tri-
butação, Rodrigo Otávio e o assessor 
técnico, Neil Armstrong. Pelo setor 
salineiro, Airton Torres, presidente 
do Sindicato das Indústrias de Ex-
tração do Sal (Siesal/RN), Maria da 
Conceição Praxedes, presidenta do 
Sindicato da Indústria de Moagem e 
Re� no de Sal (Simorsal), e os empre-
sários Alana Carvalho (Re� mosal), 
Antônio Veras (CIMSAL), Renata 
Seixas (Salina Diamante Branco) e 
o chefe de gabinete da Fiern, Hélder 
Maranhão.

REUNIÃO | Produtores de sal e 
representantes de entidades 
sindicais da indústria 
elogiam política do diálogo 
do Governo do Estado

Macaíba começa projeto piloto 
para se tornar polo têxtil no RN

DESENVOLVIMENTO
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CRUZADAS

HORÓSCOPO

Trabalhar em equipe e trocar ideias com os colegas 
pode ser enriquecedor para você, mas também 
pode gerar confl itos e divergências de opinião. 
Procure aceitar essas diferenças e negociar um 
meio-termo com serenidade, sem discussões.

Lua e Júpiter no seu paraíso astral indicam um dia 
animado, prazeroso e de boas conquistas para 
você. No trabalho, por exemplo, vai conseguir 
tudo o que quiser com seu carisma e bom papo.

O período da manhã pode ser muito proveitoso 
para a sua carreira. Mercúrio enviará boas vibrações 
para você buscar as mudanças necessárias, seja ao 
fazer contatos em busca de um novo emprego ou 
para negociar melhorias com seus patrões.

Por mais que ame e se preocupe com a família, você 
deve ter cuidado para não ser controladora demais 
com os parentes, pois isso pode sufocar e causar 
brigas. Converse mais em casa e tente compreender 
melhor as opiniões e decisões de cada um.

Por mais que queira mostrar garra e iniciativa no trabalho, 
você deve ter cuidado para não parecer afobada demais. 
Procure conversar mais com os colegas, especialmente 
os que têm mais tempo de casa. Mostre disposição para 
aprender, pois isso só vai contribuir para o seu progresso.

Procure fi car longe de fofocas e pessoas 
pessimistas ou mentirosas, pois isso só trará 
aborrecimentos. Converse, sim, mas com pessoas 
de alto-astral e que tenham boas ideias e 
propostas para compartilhar.

O céu anuncia mudanças no trabalho e você pode 
ter uma boa oportunidade de conversar e propor 
algumas melhorias. Pode sugerir novos jeitos 
de executar as tarefas para agilizar o serviço, ou 
negociar alguns benefícios com os chefes.

Os astros recomendam que você cuide bem do seu dinheiro 
no período da manhã. Se você está preocupada com uma 
dívida, pode tentar renegociar valores e prazos — converse e 
faça acordos. Só não convém contar com amigos ou buscar 
empréstimos, pois isso só vai enrolar ainda mais a situação.

O trabalho em equipe ou sociedade vai exigir mais paciência 
e jogo de cintura no período da manhã. As opiniões não vão 
bater e será preciso saber dialogar para evitar discussões. E 
se você trabalha com parentes, o conselho a recomendação 
vem em dobro: controle suas reações.

Bater de frente com chefes e autoridades pode queimar 
o seu fi lme no emprego. Mesmo que discorde de alguma 
ordem, evite contestar ou agir com rebeldia. Você pode 
até propor algumas soluções diferentes e inovadoras, 
mas faça isso com jeitinho e com bons argumentos.

Ótimo pique para o trabalho, mas os astros dão um 
conselho bem importante: converse! A presença tensa de 
Marte na Casa 3 costuma causar discussões, e isso não 
levará você a lugar algum. Se bater o estresse, respire fundo, 
tome uma água e retome conversas com calma, sem brigar.

A Lua na Casa 12 recomenda que você procure 
um canto tranquilo para cumprir suas tarefas hoje, 
principalmente no período da manhã, quando vai 
precisar de mais silêncio para se concentrar nas 
tarefas ou nos estudos.

ARIES  (21/03 A 20/04) LIBRA (23/09 A 22/10)

TOURO (21/04 A 20/05) ESCORPIÃO (23/10 A 21/11)

GÊMEOS (21/05 A 20/06) SAGITÁRIO (22/11 A 21/12)

CANCER (21/06 A 22/07) CAPRICÓRNIO (22/12 A 20/01)

LEÃO (23/07 A 22/08) AQUÁRIO  (21/01 A 19/02)

VIRGEM (23/08 A 22/09 ) PEIXES (20/02 A 20/03)

Bate-Rebate
O especial de � m de ano do Roberto 

Carlos foi gravado segunda-feira 
no complexo MG4, o conjunto de 3 
novos estúdios da Globo...... Vai ao 
ar no dia 22.O “Vou Te Contar”, de 

Claudete Troiano, desta sexta-feira na 
Rede TV!, a partir das 9h30, receberá 

Patati e Patatá em comemoração 
ao Dia do Palhaço.Encerrado o 
“Gincana da Grana”, Sabrina Sato 

� ca agora pelos especiais da Record, 
participação em eventos, internet... e 
o Carnaval, se rolar.O ator Werner 
Schünemann acaba de lançar seu 

primeiro romance: “Alice Deve Estar 
Viva”.Iara Vasconcellos deixou 
a CNN Brasil. Atuava no time das 

redes sociais. Sem crise. Saiu na boa.
Hoje, na Globo, depois da novela 3, 
tem a última rodada do campeonato 

brasileiro. As praças irão receber jogos 
dos times locais.As humoristas Bia 

Napolitano e Criss Paiva gravaram 
nesta semana o “Jogo das 3 Pistas”, 

com Patrícia Abravanel, para o 
“Programa Silvio Santos”...

Todas as garotas
Prosseguem os trabalhos para 

a formação de elenco da nova série 
da Record, “Todas as Garotas em 
Mim”, produção que tem estreia 
marcada para 2022.

Juan Alba e Carla Marins aca-
bam de ser con� rmados. Direção 
de Rudi Lagemann. 

Reis
Juliana Boller, após viver Eva 

em “Gênesis”, também acertou 
para o elenco de “Reis”, nova pro-
dução bíblica da Record.

Vale informar que ainda exis-
tem papéis em aberto. Promessa 
de novidades.

Cinema
Zécarlos Machado, um dos 

protagonistas de “Gênesis”, acaba 
de concluir as � lmagens do lon-
ga “Domingo à Noite”, formando 
casal com Marieta Severo, atual-

mente em “Um Lugar ao Sol”. Os 
personagens sofrem de Alzheimer.

Um roteiro “emocionante, 
comovente e necessário”, a� rma 
Zécarlos.

Reta final
Programada para fevereiro, 

a reprise de “Malhação Sonhos” 
agora vai até 28 de janeiro, devido 
a atual edição dos capítulos.

Com o seu � m em de� nitivo, 
fala-se na possibilidade de “O Cra-
vo e a Rosa” ganhar mais espaço 
no ar.

Minimaratonas
Esquentando o banco para a 

estreia da inédita “Poliana Moça”, 
a edição de “Carinha de Anjo” no 
SBT tem espaço de arte su� ciente 
na programação para exibir quase 
três capítulos por dia.

São ao todo 403. É como se fos-
sem minimaratonas da novelinha 

na TV.

Lançamento
“Poliana Moça”, prevista para 

estrear em abril, será o primeiro 
trabalho de Luísa Bresser na tele-
visão.

Aos 14 anos, ela é um nome 
bastante conhecido do teatro mu-
sical e já atuou em produções co-
mo “Billy Elliot”, “Escola do Rock”, 
“Charlie e a Fantástica Fábrica de 
Chocolate” e “Heathers - O Musi-
cal”.

Bateu o pavor
Depois do narrador Linhares 

Jr., ontem foi anunciado que Bob 
Faria também não teve seu com-
promisso renovado com a Globo.

Uma preocupação que se es-
tende a todo departamento de 
esportes, especialmente no caso 
daqueles com contrato para ven-
cer nos próximos tempos.

João Kléber vai 
ganhar uma grande 
repaginação na 
Rede TV!

Um dos artistas mais antigos 
da Rede TV!, acumulando duas 
passagens na casa, João Kléber é 
nome con� rmado entre as novi-
dades programação de 2022.

Atualmente com dois espa-
ços na grade, um diário e outro 
semanal, o comunicador é res-
ponsável por suas maiores audi-
ências.

Por conta disso, há o desejo 
de continuar contando com ele 

e investir em seus trabalhos. In-
ternamente, entende-se também 
que chegou o momento dos seus 
produtos receberem necessária re-
paginada.

E é o que vai acontecer a partir 

do ano que vem.
A ideia é apostar em uma ver-

são renovada do apresentador, mas 
que preserve as características que 
marcam sua trajetória.

João Kléber e a VP de Conteúdo, 
Juliana Algañaraz, já estão analisan-
do juntos novos formatos e possibi-
lidades para a próxima temporada.

Em tempo: João é o mais novo 
membro da Academia Brasileira de 
Cultura, ocupando a cadeira núme-
ro 42 e tem como patrono Abelardo 
Barbosa, o Chacrinha.

Ao lado dele, também foram 
empossadas outras grandes perso-
nalidades, casos de Fátima Bernar-
des, Marieta Severo, Ney Latorraca, 
Zezé Motta, Lilia Cabral, Beth Gou-
lart e Carlinhos de Jesus.

CANAL 1 hollandajornalista@gmail.com
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BANCO 6

ESC
ATLETICANA

PUNESAGRAR
TREMNELA
ISOCODR

ESTIOARTE
SFUMANTE
ETAPATEU

APEGADAL
TOANDES
IFDDAVI
CASACOIG

COLUNACSN
ACORDEÃO

POROSOANOS

A torcida
do Galo

(fut.)

O produto
de ação 
desinfe-

tante

O primei-
ro anes-
tésico

cirúrgico

Não tem 
conheci-
mento de 

Preparar
a terra
para o
plantio

Castiga;
corrige

Explosivo
amarelo

usado em
pedreiras

Regina
Duarte,

atriz

Fase;
estágio
(p. ext.)

Quem tem
vício de
cigarro

Afei-
çoada;

dedicada

Pronome 
possessi-
vo mas-
culino

Os do
Zodíaco
são doze
(Astrol.)

Significa
"Tratado",
em Otan

Declamar; 
pronun-

ciar

Agasalho
comum no

inverno

Seção de
jornal

Cada
lance de

uma
novela

Siderúrgica
de Volta
Redonda
(sigla)

São 50
nas bodas

de ouro

A Rede
Globo

Acredita;
tem fé 

Santa
(abrev.)
A (?): 

sem rumo

Dedicar
a Deus 

Parte do tu-
bo digestivo

Em + ela
(Gram.)
Demão 

(de tinta)

O material
como a
esponja

Formato
da argola

Espécie de sanfona
grande

Trans-
porte fer-
roviário

Travessu-
ra (bras.)
Incentivo
ao cavalo

Matou
Golias
(Bíblia)
Custoso

Prejuízos
morais

Bebida de
frutas

Cordi-
lheira sul-

ameri-
cana

Faço ca-
minhadas
Sucede 
ao "J"

1, em
romanos
Tempo

quente e
seco

Golpe 
do boxe
Titânio

(símbolo)

4/pune. 5/andes. 7/apegada. 8/acordeão. 12/antisséptico.
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ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – 
AESCON/RN 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA  

 
 O Presidente da ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DO ESTADO DO 
RIO GRANDE DO NORTE - AESCON/RN, com sede e localização à Av. Romualdo Galvão, 470, Barro 
Vermelho - Natal/RN, convoca todos seus associados e corpo diretivo, para Assembleia Geral Ordinária, a 
realizar-se no dia 20 de dezembro de 2021, para fins de: 

a. Aprovação de proposta para orçamento do exercício 2022; 
 
A assembleia será instalada em primeira convocação, às 08h00min e, em segunda convocação, às 09h00.  
 

Pedro Henrique Júnior 
Presidente 
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PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

  
A M POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA, CNPJ: 30.172.531/0001-22, torna público que está requerendo ao 
IDEMA a LO para revenda de combustíveis líquidos, com capacidade de 60m³. Localizado à Rua José Moreira 
do Nascimento, s/n, centro, Tenente Ananias/RN. 

  
A M POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA 
CNPJ: 30.172.531/0001-22 

 

         
                   ASSOCIAÇÃO DOS SUBTENENTES E SARGENTOS DO EXÉRCITO EM NATAL - ASSEN 

 Av. Prudente de Moraes Nº 828 - Tirol - Fone: 3211-1160 –  
CEP: 59.020-400 - Natal–RN - Email:  assencd@hotmail.com 

 
CONSELHO DELIBERATIVO 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
  O Presidente do Conselho Deliberativo da ASSEN, no uso das suas atribuições 
estatutárias, convoca de acordo com a letra b), Inciso II, do Art. 69, do Estatuto da ASSEN, os Sócios previstos 
no Art. 35, para uma ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, para o dia 16 DEZEMBRO 2021 (QUINTA-
FEIRA), das 08h00 às 12h00, PARA DELIBERAÇÃO DA RECOMPOSIÇÃO COM INCLUSÃO DE NOVOS 
MEMBROS, REFORMULAÇÃO, REGULAMENTAÇÃO, ATRIBUIÇÕES, DEVERES, RESPONSABILIDADES E 
PRERROGATIVAS DA JUNTA ADMINISTRATIVA DA ASSEN BIÊNIO 2020/2022. 

NATAL-RN, 08 de dezembro de 2021  

 

 

 
  

 
PEDIDO DE LICENÇA DE ALTERAÇÃO 

 
CFB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA inscrita no CNPJ: 08.236.756/0002-27, torna público, conforme a 
resolução do CONAMA Nº 237/97, que requereu à SEMUR/SGA, a Licença de Alteração para um 
empreendimento caracterizado como Posto de abastecimento de combustíveis situado na Avenida Rui Pereira, 
3100, Aeroporto Internacional Aluízio Alves, São Gonçalo do Amarante/RN.  
 

GUSTAVO QUEIROZ CANDIDO 
DIRETOR 

 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
FÓRUM DESEMBARGADOR MIGUEL SEABRA FAGUNDES  

19ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE NATAL  
Rua Doutor Lauro Pinto 315, 7º ANDAR, Lagoa Nova, CEP 59064-972, NATAL/RN, telefone (84) 3673-8500, e-mail: nova19varacivel@tjrn.jus.br 

 
Processo nº: 0851711-50.2019.8.20.5001 
Ação: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154) 
Exequente: Itapetinga Agro Industrial S.A 
Executados: PORTELA & PORTELA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA – ME 
 

EDITAL DE CITAÇÃO – Prazo de 20 (vinte) dias 
A Dra. ELANE PALMEIRA DE SOUZA, Juíza de Direito da 19ª Vara Cível, na forma da lei, etc. 

FAZ SABER a quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que tramita nesta Secretaria a Ação de 
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154), processo nº 0851711-50.2019.8.20.5001, proposta por Itapetinga Agro 
Industrial S.A. contra PORTELA & PORTELA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME, sendo 
determinada a CITAÇÃO de PORTELA & PORTELA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME, na 
pessoa de seu representante legal, para que: 1) no prazo de 3 (três) dias, efetue o pagamento da dívida no valor de R$ 
31.348,20, acrescido de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da dívida. Em caso de 
pagamento integral, neste prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade (art.827, §1º do 
CPC). Porém, o valor dos honorários poderá ser elevado até 20% (vinte por cento), quando rejeitados os embargos à execução, 
podendo a majoração, caso não opostos os embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando em conta o trabalho 
realizado pelo advogado do exequente (art.827, §2º do CPC). A parte executada poderá, querendo, opor embargos, dentro do 
prazo de 15 (quinze) dias, através de advogado legalmente constituído, independentemente de penhora de seus bens, ficando 
ADVERTIDA de que a oposição de embargos meramente protelatórios será considerado ato atentatório à dignidade da justiça. No 
prazo de 15 (quinze) dias, poderá, reconhecendo o débito, efetuar depósito judicial de 30% (trinta por cento) do valor em 
execução, acrescido de custas processuais e honorários de advogado e requerer o pagamento do restante em até 6 (seis) 
parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (CPC, art. 916). Fica 
advertido a executada que em caso de revelia será nomeado curador especial o(a) defensor(a) público(a) com atuação perante 
esta unidade jurisdicional, nos termos do art. 72, II, do CPC. Eu, TAISE TEIXEIRA TAVARES, Chefe de Secretaria, o digitei. 
 

Natal, 11 de novembro de 2021 
 

ELANE PALMEIRA DE SOUZA 
Juíza de Direito 

(documento assinado digitalmente na forma da Lei n°11.419/06) 
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PEDIDO DE LICENÇA DE SIMPLIFICADA 
 

JOSE TEIXEIRA DE SOUZA JUNIOR, CPF nº 183.026.534-20, torna público que está requerendo ao Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 
 Licença Simplificada, para uma Agricultura Irrigada e Criação de Animais (Bovinocultura e 

Equinocultura), localizado na Fazenda Bom Pasto, S/N, Zona Rural, Serrinha/RN. 
 Licença Simplificada, para uma Criação de Animais (Bovinocultura), localizado na Fazenda Riacho do 

Cedro, S/N, Zona Rural, Serrinha/RN. 
JOSE TEIXEIRA DE SOUZA JUNIOR 

PROPRIETÁRIO 

 
 

 

 

 
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA  

 
JURANILSON DE MELO MARINHO, CPF: 916.344.584-00 torna público que está requerendo a Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA – LICENÇA SIMPLIFICADA - 
LS para a Extração de veneno e Gestão de Serpentário localizada Travessa Nossa Senhora Aparecida, 
Comunidade Padre João Maria s/n, São Gonçalo do Amarante/RN.  

 
JURANILSON DE MELO MARINHO 

EMPRESÁRIO 

 

Na tarde da segunda-feira 6, 
Macaíba deu início a um 
projeto piloto de desenvol-

vimento que poderá tornar o mu-
nicípio um grande polo têxtil de re-
ferência para todo o Rio Grande do 
Norte. O marco para essa nova era 
se deu através do curso de Costurei-
ro Industrial do Vestuário, ofertado 
a um grupo de moradores do distri-
to de Cajazeiras, sendo divididos em 
duas turmas de 20 componentes, 
com uma carga horária de 160h, se 
estendendo até o início de fevereiro 
de 2022.

A solenidade que deu início à 
ministração das aulas contou com a 
presença do prefeito Emídio Júnior.

Trata-se da fase inicial do proje-

to Emprega Macaíba, por meio do 
qual, a Prefeitura pretende empre-
gar o maior número de macaiben-
ses na história. A operacionalização 
se dá em duas etapas. A primeira 
com a parte da quali� cação de mão 
de obra, com apoio da Secretaria 
Municipal de Trabalho e Assistência 
Social, através da oferta e ministra-
ção desse curso, em parceria com o 
SENAI/RN.

Em seguida, é a vez da atuação 
da Secretaria Municipal de Desen-
volvimento Econômico, que fará a 
mediação e a avaliação junto ao em-
presariado para inserir no mercado 
de trabalho os alunos que melhor fo-
rem avaliados nos cursos ofertados, 
explicou o secretário Auri Simplício.

O projeto poderá capacitá-los 
para atuar futuramente na cria-
ção de polos regionais de facções 
têxteis, inspirando-se em casos de 
sucesso como acontece no Agreste 
Pernambucano, em municípios co-
mo Caruaru, Santa Cruz do Capiba-
ribe e Toritama.

Desde meados deste ano de 
2021, a gestão do prefeito Emídio 
Júnior tem tratado com a classe 
política estadual e o empresariado 
regional para concretizar o objetivo 
de implantar facções têxteis no mu-
nicípio, com o intuito de buscar em-
pregabilidade, renda e aquecimento 
para a economia local, podendo ge-
rar milhares de empregos nos próxi-
mos anos para os macaibenses.

PEDRO LUCIO CARVALHO  

Reunião, intermediada pelo presidente da Fiern, Amaro Sales, foi conduzida pelo chefe do Gabinete Civil, Raimundo Alves 

Governo recebe pleitos de 
representantes do setor salineiro

O Governo do Estado recebeu 
nesta quarta-feira 8 produto-
res e representantes sindicais 

da indústria salineira do Rio Grande 
do Norte para discutir assuntos re-
lacionados à substituição tributária 
incidente sobre as operações de 
transporte de sal marinho e do aper-
feiçoamento do sistema. A reunião, 
intermediada pelo presidente da Fe-
deração das Indústrias (Fiern), Ama-
ro Sales, foi conduzida pelo chefe do 
Gabinete Civil, Raimundo Alves e pe-
lo secretário adjunto da Tributação, 
Álvaro Luiz Bezerra.

Representando a governadora 
que cumpria agenda em Ceará-Mi-
rim e estava impossibilitada de par-

ticipar da reunião, Raimundo Alves 
destacou a luta e o compromisso 
de Fátima em defesa da salicultura 
potiguar desde os tempos em que 
exerceu mandatos parlamentares. 
O setor gera 15 mil empregos diretos 
e cerca de 50 mil indiretos, segundo 
estimativa do Sindicato das Indús-
trias de Extração do Sal (Siesal/RN). 
A produção é de 6 mil toneladas/
ano. É o produto mais antigo de 
nossa pauta de exportações.

Amaro Sales elogiou a política 
de diálogo do governo da professora 
Fátima Bezerra com os vários seg-
mentos da sociedade, citando como 
exemplo da importância do diálogo 
e da transparência das ações, as me-
didas adotadas durante a pandemia 
da covid-19, um dos períodos mais 
críticos para a economia potiguar. 
“Desde sua posse, a Federação das 
Indústrias tem um canal aberto 
com o Governo do Estado. “Apro-
veitamos para agradecer, mais uma 
vez, ao governo por discutir uma 
agenda importante da indústria pa-

ra o desenvolvimento do Rio Gran-
de do Norte.”

O adjunto Álvaro Bezerra disse 
que o Fisco do RN vem se moderni-
zando para promover justiça � scal, 
lamentou o fechamento dos postos 
de � scalização na gestão passada e 
adiantou que em março do próximo 
ano o posto � scal de Caraú será rea-
berto, “com uma estrutura moderna 
de � scalização.”

Pelo governo, também partici-
param da reunião, o coordenador 
de � scalização da Secretaria de Tri-
butação, Rodrigo Otávio e o assessor 
técnico, Neil Armstrong. Pelo setor 
salineiro, Airton Torres, presidente 
do Sindicato das Indústrias de Ex-
tração do Sal (Siesal/RN), Maria da 
Conceição Praxedes, presidenta do 
Sindicato da Indústria de Moagem e 
Re� no de Sal (Simorsal), e os empre-
sários Alana Carvalho (Re� mosal), 
Antônio Veras (CIMSAL), Renata 
Seixas (Salina Diamante Branco) e 
o chefe de gabinete da Fiern, Hélder 
Maranhão.

REUNIÃO | Produtores de sal e 
representantes de entidades 
sindicais da indústria 
elogiam política do diálogo 
do Governo do Estado

Macaíba começa projeto piloto 
para se tornar polo têxtil no RN

DESENVOLVIMENTO
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Em meio a uma semana com 
os bastidores turbulentos e de 
crise � nanceira, o Funvic Natal 

superou o UPCN Vóley Club por 3 
sets a 2 e estreou no Mundial de Clu-
bes de vôlei com o pé direito. Agora, 
a equipe comandada interinamente 
pelo técnico João Conceição enfrenta 
o Lube Civitanova, da Itália, na quin-
ta 9.

A forte equipe italiana é a atual 
campeã do mundial e possui grandes 
jogadores, como o ponteiro brasileiro 
Ricardo Lucarelli, que disputou as 
Olimpíadas de Tóquio.

O Civitanova chega para a com-
petição com problemas. Algumas 
de suas principais peças estão longe 
da melhor condição física. Isso pode 
fazer com que as chances dos adver-
sários sejam maiores, principalmen-
te dentro de uma competição com 
jogos seguidos, com apenas um dia 
de descanso até seu encerramento.

O oposto italiano Zaytsev voltou 
a jogar somente na última semana 

após � car afastado por meses devido 
a uma cirurgia no joelho. Juantorena, 
ponta cubano naturalizado italiano, 
voltou a jogar somente nos últimos 
dias após um problema no ombro, 
enquanto o ponta Kovar também 
tem sofrido com dores no joelho. 
Conforme revelado por uma fonte 
de dentro do clube a reportagem do 
jornal “O Tempo”, o ponta continua 
com problemas: “Ele joga rangendo 
os dentes de tanto incômodo”, disse 
a fonte.

Superação
Funvic Natal e UPCN foram à 

quadra na terça-feira 7, na abertura 
do Mundial de clubes de vôlei. Além 
da ansiedade natural de qualquer 
estreia, o time brasileiro começou a 
disputa precisando superar a crise 
administrativa e � nanceira que cer-
ca o clube. No ginásio Divino Braga, 
em Betim, o time potiguar saiu em 
desvantagem, mas conseguiu se re-
erguer no jogo e virou o duelo para 3 
sets a 2 (21/25, 22/25, 25/20, 25/21 e 
15/12)

Sem a presença do treinador Car-
los Weber, o Natal entrou perdido em 
quadra, dando a impressão de que 
estava desconcentrado, nervoso.

No confronto desta terça, Weber 
foi substituído por João Conceição, 

que pouco pôde fazer para ajustar o 
posicionamento dos jogadores em 
quadra. Em um pedido de tempo, a 
transmissão do jogo captou o mo-
mento em que Conceição admitiu 
que não conhecia o posicionamento 
defensivo do time. Diante das cir-
cunstâncias, o UPCN não teve muita 
di� culdade para abrir dois sets de 
vantagem (25 a 21 e 25 a 22).

Quando parecia que a equipe da 
Argentina conseguiria uma vitória 
tranquila por 3 sets a 0 sobre os poti-
guares, o Natal acordou. Na terceira 

parcial, a equipe entrou no jogo e o 
técnico João Conceição foi tomando 
as rédeas da organização em quadra. 
Os brasileiros passaram a errar me-
nos, ajustaram defesa, ataque e, na ba-
se da raça, cresceram na partida para 
fechar em 25 a 20. O Natal conseguiu 
manter o ritmo e venceu a quarta par-
cial em 25 a 21, levando a decisão para 
o tie-break, o set de desempate.

No quinto e decisivo set, o Natal 
não deu espaço para o UPCN e fechou 
por 15 a 12. Após o último ponto, to-
dos os jogadores do time nordestino 

foram ao lado da quadra e festejaram 
com Carlos Weber, que acompanhou 
a partida como um torcedor.

Nesta quarta-feira (8), o UPCN 
estará novamente em ação, diante 
do Cucine Lube Civitanova, às 17h. 
Na quinta 9, será a vez de o Natal 
encarar o time italiano, também às 
17h, novamente no Divino Braga. O 
Portal O Tempo, em parceria com a 
NSports, transmitirá todos os jogos 
da competição.

Crise
Apesar da vitória na terça, a crise 

enfrentada pelo Funvic Natal atinge 
o clube interna e externamente. Na 
véspera da estreia contra o UPCN, o 
técnico Carlos Weber foi afastado pe-
la diretoria, por se queixar da gestão 
do Funvic.

Weber já havia demonstrado insa-
tisfação com a falta de estrutura ofere-
cida pelo clube. A estrutura em Natal, 
de acordo com o que foi apontado em 
matéria do jornalista Bruno Voloch, 
é amadora, incompatível e longe da 
realidade da Superliga, competição 
nacional que o clube potiguar parti-
cipa. A gota d’água para Weber foi a 
ausência do ponteiro cubano Elián. O 
jogador � cou fora do Mundial porque 
a diretoria não quis pagar a taxa obri-
gatória de transferência.

Funvic Natal se prepara para enfrentar italiana Lube Civitanova
DESAFIO |  Equipe italiana é 
a atual campeã do mundial 
e possui jogadores como o 
ponteiro Ricardo Lucarelli
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América já tem elenco praticamente 
completo para temporada

Com os trabalhos de 
pré-temporada ini-
ciados há cerca de 

duas semanas, o América já 
conseguiu praticamente fe-
char seu elenco para o início 
do Campeonato Estadual. 
Com 29 atletas inseridos 
no grupo (contando com 
alguns nomes promovidos 
das categorias de base), o 
Alvirrubro busca mais duas 
ou três peças, no máximo, 
para completar este primeiro ciclo de contratações (Araújo, volante de 
26 anos ex-Aimoré-RS, deve ser um deles). Confesso, estou curioso para 
acompanhar as partidas do novo grupo formado, o primeiro da gestão 
do ídolo Souza, que no futebol conta com a experiência de Carlos Moura 
Dourado e a juventude de Rafael Ramalho. Acredito que o per� l deste 
elenco é propício para o momento do clube, e resta torcer para que o 
índice de acerto nas contratações seja elevado.

CANINDÉ PEREIRA

Luis Henrique
Um dos destaques positivos do 

elenco de 2021, o rápido e habilido-
so atacante Luis Henrique não deve 
retornar ao Alvirrubro, segundo 
apurou o repórter da rádio CBN Na-
tal, Hugo Monte. Apesar do interes-
se americano, o atleta foi convoca-
do pela direção do Ferroviário, time 
onde tem contrato, a fazer parte do 
elenco que disputará o Estadual ce-
arense e a Série C ao longo do ano 
de 2022. 

Última cartada
Antes de completar o ciclo de 

contratações, a diretoria americana 
ainda sonha com a volta do cen-
troavante Wallace Pernambucano. 
Goleador em 2021, o camisa 9 ne-
gocia seu retorno ao América, mas 
o clube esbarra na pedida salarial 
do jogador. Wallace estava no Santa 
Cruz-PE e, creio eu, tem mercado da 
C pra cima. O grande xis da questão 
é se o América vai topar pagar um 
pouco mais por ele.

Remontagem
Conversei ontem, durante o 

CBN Esporte, na rádio CBN 91.1 
FM, com o técnico Moacir Júnior, 
do ABC. Papo muito bacana e 
agradável. Na entrevista, o coman-
dante Alvinegro admitiu certa 
preocupação com a reformulação 
quase que completa do elenco 
para 2022, mas ao mesmo tempo 
disse ter con� ança no trabalho 
desenvolvido pelo presidente Bira 
Marques.

Elogios
Não faltaram elogios do trei-

nador aos reforços já anunciados 
pelo ABC. Richardson, Wesley 
Dias, Je� nho e Luiz Gustavo foram 
alguns dos nomes citados por Mo-
acir como grandes contratações 
para a temporada que se apro-
xima. Segundo ele, ainda devem 
chegar, nesta semana, um goleiro e 
um zagueiro de nível “bom”. Inclu-
sive, soube que esse goleiro pode 
vir até mesmo de um clube que 
está na Série A.

Remarcação
Agendada inicialmente para 

hoje (9), a reapresentação do elen-
co do abecedista foi postergada pa-
ra o sábado que vem (11). Segundo 
informe o� cial do clube, a razão do 
adiamento foi a di� culdade para 
se encontrar voos que � zessem 
com que todos os atletas estives-
sem em Natal nesta quarta-feira. 
Sendo assim, � ca para sábado, às 
9h, no CT, a volta dos trabalhos.


